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175 ГОДИНИ НОВОБЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАД ХАСКОВО 
 
 
Средно училище „Васил Левски“ – Хасково е наследник на първото 
новобългарско училище в града. 
 
175 години история. 
175 години знание и опит. 
175 години просветителска традиция, давала четмо и писмо на хиляди 
българи. 
175 стъпала по пътя на просветното израстване. 
 
Всички ние, свързали професионалната и личната си съдба с нашето 
училище, сме щастливи да отбележим  светлия 175-годишен юбилей . 
Припомнянето на историята ни дава увереността за бъдещето на 
училището ни и отново ни преизпълва с радост за това, че сме наследници 
на първите радетели за светско образование. 

 
История и традиция 

В дълголетната история на град Хасково особено място е отредено на  най-
старото хасковско училище, прераснало по-късно в гимназия. Началото 
намираме в далечната 1846 година, когато се полагат основите на 
новобългарската просвета с току-що отвореното от даскал Стоянчо 
Стамболиев модерно училище в града. Скоро след това то се превръща в 
петокласно и привлича все повече хасковски младежи, които се обучават от 
известните възрожденски учители Атанасий Чолаков,  Тодор Запрянов, 
Нестор Марков. През 70-те години на ХІХ в. в Хасковското петокласно 
училище преподават Стоян Заимов, Петър Берковски, Мирчо Попов и др. 
ентусиазирани млади българи, които са не само учители, но и пламенни 
революционери.    
На 1септември 1909 г. петокласното хасковско училище става пълна мъжка 
гимназия, като й се разрешава да носи името  на известния български 
политик Петко Каравелов. През учебната 1914-1915 г.  за патронен празник 
на гимназията е определен денят 13 май „като възпоменание на победата 
на Иван Асеня ІІ над кир Теодора през 1230 г. при Клокотница.” През 20-те 
години на ХХ в. училището е разделено на реалка и класически отдел. 
Учениците са повече от 300, а сред преподавателите трайни следи 
оставят К. Карагяуров, С. п. Стефанов, Й. Кусев, Б. Манахилов. От 1922 до 
1942 г. гимназията, наброяваща близо 1700 ученика е смесена, а от 12 
септември 1942 г. със Заповед на Министерството на народното 
просвещение отново е разделена на Мъжка гимназия „Петко Каравелов”  и 
Девическа гимназия „Асен Златаров”. На 4 юни 1939 г. тържествено се 
полага основният камък на нова гимназиална сграда в града, която и до днес 
продължава да събира в класните си стаи всяко следващо поколение 
хасковски младежи. 
Хасково посреща преврата на 9 септември 1944 г. и смяната на стария 
режим с отечественофронтовска власт с две гимназии - Държавна мъжка 
гимназия "Петко Каравелов" и Държавна девическа гимназия „Асен 
Златаров”. През 1950/1951 учебна година, създадените търговски 



  паралелки в мъжката гимназия се отделят в самостоятелно училище – 
Търговско-стопанска гимназия, днес Финансово-стопанска гимназия „Атанас 
Буров”, а педагогическият отдел прераства в педагогическо училище. През 
1949 г. Девическата гимназия е преобразувана във Второ единно училище, а 
през 1950 г. във Второ смесено средно училище „Д-р Асен Златаров” – 
Хасково. 
От 26 май 1950 г. с Постановление на Министерството на народната 
просвета,  Държавната мъжка гимназия "Петко Каравелов"- Хасково 
преминава в Първо единно училище "П. Каравелов". Много скоро след това,  
през учебната 1952/1953 година, училището отново се трансформира  и 
става Първо смесено средно училище "П. Каравелов"- Хасково. Въведени са 
оценки на успеха по петобалната система и годишни изпити, учениците се 
награждават със златни и сребърни медали за отличен успех. През 
учебната 1957/1958 година петобалната система на оценяване е заменена с 
шестобална. През същата учебна година Второ смесено училище става 
Втора смесена гимназия "Асен Златаров" с 18 паралелки. С въвеждането на 
политехническото образование, Първо смесено училище „П. Каравелов”-
Хасково, става Първа политехническа гимназия "П. Каравелов"- Хасково. 
 На 13 май 1960 г. е чествана 100-годишнината от създаването на първото 
класно училище в гр. Хасково, наследник на което е Държавната мъжка 
гимназия „П.Каравелов”. Освен, че годината на създаване на училището е 
избрана произволно, организаторите на събитието обявяват и 
преименуване на гимназията  от "Петко Каравелов" на "Любен Каравелов". 
Вероятно в тези години за ръководената от Комунистическата партия 
идеологическата пропаганда, името на големия български политик Петко 
Каравелов, което гимназията носи с гордост вече 51 години, се е сторило 
неподходящо и го заменят с името на брат му - известния български 
революционер и писател Любен Каравелов. 
  От 1963 г. със заповед на МНП, гимназията е преобразувана в Първа 
политехническа гимназия с преподаване на руски език „Любен Каравелов” – 
Хасково, което означава създаване на ново училище – руска езикова 
гимназия, с различно име и с различна насоченост. 
Наследник и продължител на традициите  на Държавната  мъжка, а по-късно 
смесена гимназия „П. Каравелов”  е създадената Втора политехническа 
гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Училището в този си формат 
съществува до 1978 г. и през неговите класни стаи преминават няколко 
хиляди ученици. През учебната 1960/1961 г. в него се формират първите 
математически паралелки, в които дисциплините математика и физика се 
изучават в повече часове. Големият интерес на учениците към тези 
паралелки стои в основата на идеята за създаване  на Математическа 
гимназия в града  в началото на 70-те години. 
През учебната 1978/1979 г. основното училище "Васил Левски"- Хасково се 
слива с Втора политехническа гимназия "Д-р Асен Златаров" и образуват 
Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) "Васил Левски"- Хасково, 
което от 1991 г. е вече Средно общообразователно училище  (СОУ) „Васил 
Левски”. Вече 38 години училището като приемник на първото 
новобългарско училище в Хасково и продължител на традициите на най-
старата гимназия в града образова и възпитава хасковските младежи 
поколение след поколение. 



Дълголетната история на училището и промените, които то преживява 
през годините означават и натрупан опит, и безспорен обществен 
авторитет. Извършваните преобразования не заличават, а само 
активизират съхраняването на  историческата памет за онова  първо 
училище, което преди 170 години отваря вратите към новото модерно 
европейско образование в града ни. От него като клони на вековен дъб се 
отделят и развиват нови училища в града – Гимназията с преподаване на 
чужди езици „Проф. д-р Ас. Златаров”, Природо-математическата гимназия 
„Б. Петканчин”, Финансово - стопанската гимназия „Ат. Буров”. Те поемат 
по свой самостоятелен път на развитие, а това е добър знак, че 
създаденото преди 17 десетилетия новобългарско училище, прераснало по-
късно в гимназия се е съхранило до днес  и през всичките години е 
изпълнявало с чест и професионализъм своята просветителска мисия в 
Хасково.   
 
 
Д-р Красимира Узунова  
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

 
СУ „Васил Левски“, гр.Хасково е обезпечено с квалифицирани преподаватели. 
Педагогическият персонал се състои от 70 учители. В това число 
директор, заместник – директори и ръководител направление ИКТ. Всички 
са със степен  „Бакалавър / Магистър“. 
Тенденцията за обхващане на по-голям брой ученици в целодневно обучение 
води до необходимостта от по-голям брой учители в училище. В началото 
на учебната година бяха назначени  нови учители. 
Педагогически кадри по длъжност, назначени на щатно място, брой, ОКС, 
ПКС, професионална квалификация „учител“, друга професионална 
квалификация, пол, възрастови характеристики по години 
По щат в училището са назначени 70 учители. Само осем от тях са мъже. 
Петдесет и четири от тях са с клас квалификация: 
 

 I ПКС – 2  учители. 
 II ПКС – 10 учители. 
 III ПКС – 5 учители.     
 IV ПКС – 28  учители. 
 V  ПКС – 9  учители. 
  

Възрастова характеристика по години : 
 

 Под 30 години – 7 учители.  
 Под 40 години – 13 учители. 
 Под 50 години – 23 учители.  
 Под 60 години – 23 учители.  
 Над 60 години – 4 учители. 

 
 
 



Организация на квалификационната дейност в училището: 
В съответствие с изискванията на Наредба №15 за статута и 
професионалното развитие на педагогическите специалисти,  всички 
учители са преминали обучения и са придобили  квалификационни кредити по 
темите: 

 Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест 
за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родителите. 

 Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието. 
 Професионалното портфолио – философия, технология, практически 

проекции. 
 Обучение по БДП. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – УЧИТЕЛИ 
 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

  
Ръководство 
  
Милена Михайлова Михайлова  –  Директор 
Елена Димитрова Карабойдева – Заместник-директор, учебна дейност 
Марияна Любомирова Тодорова – Заместник-директор, учебна дейност 
Таня Иванова Полихронова-Иванова – Заместник-директор, 
административно-стопанската дейност 
  
Училищен психолог 
  
Таня Каражекова 
  
Ресурсни учители 
 
Олга Руменова Милева 
София Иванова Павлова 
  
Учители 
  
Български език и литература 
  
Радостина Дякова Димова     
Димитър Йорданов Димитров 
Диляна Цветкова Караджова 
  
Математика и информатика 
  
Виолета Петкова Митева – Ръководител на направление "Информационни и 
комуникационни технологии" 
Ангелина Захариева Митева 
Станимира Марчева Стефанова 
Маргарита   Добрева Кирева 
Теодора Нанчева Караджова 
  



Чужди езици 
  
Янка Ангелова Георгиева 
Снежана Въчева Николова       
Делчо Петров Делчев 
Даяна Димитрова Бойкова 
  
Природни и обществени науки 
  
Дияна Иванова Атанасова        
Ани Климентова Динкова           
Ваня Константинова Хъркова   
Надя Славчева Ангелова           
Антон Йорданов Ванчев 
Ива Георгиева Иванова 
Тодор Константинов Ангелов    
Валентин Ангелов Ангелов        
  
  
  
Изкуства 
  
Нурица Геворковна Калпакчиян          
Мирена Светлинова Чолакова 
  
Физическа култура и спорт 
  
Християн Антонов Христозов   
Васил Стайков Стайков  
Петър Тонев Желев 
  
Технологии и предприемачество и информационни технологии 
  
Станимира Тонева Михова       
  
Начални учители – от 1.клас до 4.клас 
  
Дора  Колева Димова 
Иванка Димова Грозева 
Веселина Ангелова Козалиева-Георгиева 
Станка Йорданова Костадинова          
Милена Митрева Стоева 
Антоанета    Делчева Желязкова 
Недялка Петрова Вълкова 
Паолина Валентинова Иванова 
Дарина Нейкова Кирчева 
Светла Теодосиева Рудева 
Иванка Ванчева Колева 
Ангелина Велева Крушкова 
Росена Смилова Хаджиева 



Таня Ангелова Чонева 
Антоанета Дякова Добрева 
Елена Ангелова Ташева 
  
Учители ЦДО – от 1.клас до 4.клас 
 
Йоанна Николова Кирякова 
Росица Данчева Хинкова 
Тодорка Иванова Кирева 
Радостина Николаева Димова 
Ирена Иванова Карагочева 
Милена Димитрова Добрикова 
Пламена Кирчева Георгиева    
Ваня  Димитрова Иванова 
Галя Петрова Камберова 
Таня Тенева Делчева 
Димитрина Тодорова Димитрова 
Веселина Панчева Паскова      
Мария Евгениева Георгиева 
Дафинка Къдринова Гаджева 
Николина Йорданова Янева 
Милена Димитрова Иванова 
  
Учители ЦДО – от 5.клас до 7.клас 
  
Диана Григорова Видева 
Афродита Васкова Паунова 
Зоя Петрова Димова 
Светла Миткова Минчева 
София Миткова     Стоянова 
Костанса Севова Костадинова 
  
Училищна администрация 
  
Красимира Захариева Сапунджиева-Димитрова – Главен счетоводител 
Мария Василева Кирева – Завеждащ, административна служба 
Диана Желязкова Данева – Технически секретар 
Латина Величкова Иванова – Домакин 
Димитър Динков Ерфандов – Библиотекар 
  
 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 
 
Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление. 
Ученическият съвет развива активна дейност по отношение на: - 
ежемесечни оперативни заседания - отбелязване на 9 май – Ден на 
ученическото управление - отбелязване на важни дати и събития. 
Ученическият съвет се състои от председател и членове - координаторите 
на всеки един клас от училището. 
 



ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ И УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
 
Общественият съвет и училищното настоятелство са независими, 
самоуправляващи се доброволни сдружения с нестопанска цел, създадени за 
подобряване и усъвършенстване учебно-възпитателния процес и 
подобряване на материалната база. 
Техните цели са: 
Да обединяват усилията на училищното ръководство, родителската и 
друга общественост с тези на държавни и общински органи и организации, 
физически и юридически лица за перспективно развитие на училището. 
Да подпомагат учебно-възпитателния процес, стопанското и материално 
осигуряване на училището. 
Да подпомагат училищното ръководство за развиване на творческите 
способности и повишаване на квалификацията на учителския колектив. 
Да помагат и развиват връзките на училището с други учебни заведения, 
фирми, научни, културни и просветни институции. 
За постигането на своите цели общественият съвет и училищното 
настоятелство имат представителни, контролни и консултантски 
функции при осъществяване на дейността си. 
 

ПРИЕМ 
 

В училището се обучават 729 ученици, разпределени в 31 паралелки в дневна 
форма , както следва: 

 

Етап Клас Брой 
паралелки 

Брой ученици 

Начален 1 – 4 клас 16 396 

Прогимназиален 5 – 7 клас 10 240 

Гимназиален 8 – 12 клас 5 93 

 729 

 
В училището се прилага Система за прием на ученици в първи клас на 
общинските училища на територията на град Хасково. Във връзка с  тази 
система, с цел информиране на родителите, училището провежда  рекламна 
кампания, срещи с деца от детски градини, ден на отворените врати. 
Приемът се осъществява по График, утвърден от Община Хасково. 
В училището са осигурени единство и непрекъснатост на учебно-
възпитателния процес – решаващо условие за усъвършенстване 
качеството на организацията, структурата и методиката на обучение на 
първокласниците. Постигнати са отлични резултати в края на учебната 
година, всички ученици са ограмотени.  
 

Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск и 
децата и учениците със СОП 

 
Училището предоставя подходяща образователна среда за обща и 
допълнителна подкрепа на учениците. За 22 ученици със специални 
образователни потребности, за които е необходима допълнителна подкрепа 
е осигурено ресурсно подпомагане от 2 учители в училището и психолог. 



Занятията се водят в съвременно оборудвани ресурсни кабинети.  Всички 
деца работят по индивидуална програма.  

 
Етап Ученици 

начален 9 

прогимназиален 8 

гимназиален 5 

 22 

 
 

 
Условия за целодневна организация на учебния процес.  

Относителен дял на обхванатите ученици в целодневна организация на 
учебния ден по класове 

 
Училището е средищно с целодневна организация на обучение за учениците 
от първи до седми клас. 
Все повече родители проявяват интерес към целодневното обучение и 
желаят децата им да посещават групите. Обучението в ЦДО се 
осъществява от квалифицирани педагози. Създадени са отлични условия за 
самоподготовка и отдих на децата. Всички ученици от групите са 
участвали в разнообразни дейности през годината – празници от годишния 
български и международен календар и вътрешно-училищните мероприятия 
от годишния план на училището -  изработване  на табла и картички за 
национални и международни празници, подреждане на изложби, участие в 
патронния  празник на училището, участия в инициативи на Младежки 
център – гр. Хасково, Регионална библиотека и Регионален исторически 
музей. Проведени са благотворителни базари и участие в благотворителни 
инициативи. През учебната година учениците са участвали и в екскурзии с 
образователна цел по проекти и чрез групите за занимания по интереси. 

 
ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 
Осигуряване на възможности за активно включване на учениците в 
училищния живот чрез насърчаване на творческата активност и екипната 
работа на учениците. 
През учебната 2020/2021 г. са сформирани 12 групи за занимания по 
интереси: 
- „Работилничка за изкуство“ – ученици от 4.А клас 
- „Многознайко“ – ученици от 1.А клас 
- „Аз знам“  - ученици от 2.А клас 
- Вокална група „Слънце“  
- Математика -„Формула на успеха“ – ученици от 6.клас 
- Подготовка по БЕЛ за НВО – ученици от 7.клас 
- „Приятели на здравето” – ученици от 1.клас 
- „Изследовател” – ученици то 5.клас 
- „Млад фотограф” – ученици от 5. – 10.клас 
- Училищно радио „Васил Левски“ – ученици от 5. – 7.клас 
- „Млад биолог“ – ученици от 11. – 12.клас 



- „Млад възрожденец“ – ученици от 6.клас 
 
Училището продължава да работи  по проект „Образование за утрешния 
ден“ - 1.група в гимназиален етап. 

 
 
 
 
 

УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 
Статии от сайта на училището 

 
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 
ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА ! 

15.09.2020г. 
 

Във ведрото септемврийско утро на 15.09.2020 година, за пореден път, 
тържество по случай откриването на новата учебна 2020 – 2021 година се 
проведе в двора на СУ „Васил Левски” – град Хасково. 
Празникът започна с вълнуващата реч на директора на училището г-жа 
Милена Михайлова, която приветства всички присъстващи, като им пожела 
новата учебна година да бъде още по-успешна от предходната. В речта си 
тя отбеляза, че тази учебна година е изключително значима в историята 
на просветната дейност в град Хасково, защото училище „Васил Левски” ще 
отбележи 175 години образователно дело.  
Откриването продължи с богата литературно-музикална програма, 
подготвена и изпълнена от наши ученици.  
През 2020 – 2021 учебна година за първи път, с трепет, прекрачват прага на 
училището 105 развълнувани първокласници. Всички присъстващи споделиха 
емоционалното посрещане на новата учебна година в доказалото се с 
успехите си през годините училище.  
 



 
ВЕЧНИЯ ЗОВ, КОЙТО ТРЯБВА ДА ОПОЗНАЕМ –  

КЛУБ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛ” 
29.09.2020г. 

 
Сократ е казал: „Опознай себе си, за да опознаеш и Вселената.” Това може да 
разбираме и като хармонизирай се с природата, за да се хармонизираш и със 
себе си. 
Това е една от най-важните задачи, които си поставя клуб „Изследовател” с 
ръководител Ани Динкова. 

 
 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
 

СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ 
06.10.2020г. 

 
На 02.10.2020 година, от международната общественост,  бе отбелязан 
тържествено денят на усмивката. 
Учителите от ЦДО и учениците на СУ „Васил Левски” – Хасково не могат да 
не останат съпричастни към тази дата. Всяка група от ЦДО отбеляза 
този празничен ден, всеки по своему, със своите предпочитания и идеи. Най-
важното при отбелязване на такива събития е да се формира философия и 
култура на позитивните отношения, а усмивката е в тяхната основа. 

 



 
 
 

КЛУБ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛ” 
09.10.2020г. 

 
На 07.10.2020 г. учениците от клуб „ Изследовател“ посетиха фотоизложба 
на тема „Вълшебствата на светлината по небето и земята“. 
Мероприятието е инициирано от Астрономическата обсерватория при 
Младежки център – Хасково и е по повод на техния 20-годишен юбилей. 
Включените снимки са на настоящи и бивши възпитаници на 
обсерваторията, направени през последните две години. 

 
 

ВЕЧНИЯТ СТРЕМЕЖ КЪМ НЕБЕТО С РОДОЛЮБИЕ И НОВИ МЕЧТИ 
19.10.2020г. 

 
През 1903 г. след редица опити братята Райт осъществяват първия 
успешен полет със самолет, а само три години по-късно, през 1906 година, в 
България е създадено въздухоплавателно отделение. 
Учителите от ЦДО на СУ „Васил Левски” – Хасково, отделиха достатъчно 
време на този и други интересни факти, свързани с 16 октомври – Денят на 
българските ВВС и българската гражданска авиация. 
Децата научиха не само за бойните подвизи на българските ВВС, но 
получиха интересна информация, свързана с българската гражданска 
авиация. 



 
 
 

ЕСЕННА ПАЛИТРА 
22.10.2020г. 

 
Есента е време за съзерцание, време да поразсъждаваме за промяната на 
сезоните и циклите в природата. Това е житейски цикъл, който неминуемо 
се повтаря. Майката Природа ни дарява с плодовете на труда си, чрез 
цветен фестивал, преди дългите зимни дни. По традиция в СУ „Васил 
Левски” и тази година учениците със своите учители от ЦДО представиха 
своята изложба „Есенна палитра”. Красиви рисунки и пъстри апликации 
пренесоха есента в коридорите на училището. 

  
 

МЛАДИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 
ВЗЕХА СВОЕТО ПЪРВО ИНТЕРВЮ 

ОТ КМЕТА НА ГРАД ХАСКОВО СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ 
23.10.2020г. 

 
Членовете на клуб „Млад журналист“ и клуб „Млад фотограф“ от СУ „Васил 
Левски” се срещнаха с кмета на община Хасково Станислав Дечев. Поводът 
е предстоящият старт на училищното радио „Васил Левски“, което ще 
излъчи първата си програма по повод Деня на народните будители. 
Интервюто с кмета на Хасково Станислав Дечев ще бъде излъчено в 
рубриката „ Гостът днес“ на радио “Васил Левски“. 
 



 
 
 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 
 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ  
В ЧАСОВЕТЕ ПО ИТ 

27.10.2020г. 
 

За поредна година ученици от нашето училище отбелязаха в часовете по 
информационни технологии Деня на народните будители - 1 ноември. На 26 
и 27 октомври под ръководството на г-жа Виолета Митева учениците от 
2.група на 5а и 5б клас си припомниха за празника на народните будители. 
Със своята работа по темата нашите ученици доказаха, че обучението по 
информационни технологии може да бъде по-интересно, да носи 
удовлетворение на самите тях и да възпитава в родолюбие. 
 

 
 

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
29.10.2020г. 

 
Денят на народните будители е официален български празник, който се 
чества всяка година на първи ноември. 
Тогава почитаме паметта на българските просветни дейци и 
революционери. 



По повод празника на будителите учениците и учителите ЦДО от СУ 
„Васил Левски” подредиха портрети на видни български книжовници във 
фоайето на училището. 
 

  
 

ДА УВАЖАВАМЕ ТРАДИЦИИТЕ И ДА ПРИЕМАМЕ РАЗЛИЧНИТЕ ПРАЗНИЦИ 
29.10.2020г. 

 
Освен традиционното почитане на Народните будители в седмицата преди 
1 ноември, тази година  учениците от 12.клас поеха инициативата за 
популяризиране на празника Хелоуин –  празник с костюми, който се 
провежда на 31 октомври най-вече в англоговорящите страни. В часовете 
по информационни технологии ученици от 12.клас направиха ефектни 
презентации, разказващи за празника и традициите на този ден – 31 
октомври. 
 

 
 

НОВА ОРИГИНАЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛ” 
03.11.2020г. 

 
Ани Динкова, ръководител на клуб „Изследовател”, разбира колко важно е 
стимулирането на младите умове с художественотворчески задачи. С нейна 
помощ усвоените знания намериха израз в красива нетрадиционна изложба. 
Природните материали, децата подбираха от гората и бързаха да ги 
определят като вид и специфика, за да ги превърнат по-късно в прекрасни 
художествени композиции от частици природа, белязани със завидно 
въображение и индивидуалност. Изложбата беше тематично свързана с 
есента и носеше колорита и обаянието на този сезон. 
 



 
 
 

ИНИЦИАТИВА „ПОДАРИ ИГРАЧКА” 
27.11.2020г. 

 
Учениците от СУ „Васил Левски” – Хасково и техните учители ЦДО Ви 
представят от своето творчество. В инициативата са включени играчки, 
изработени от хартиени материали. 
Целта на тази инициатива е да зарадваме всяко дете, да го накараме да се 
чувства специално. По този начин ще се повиши ангажираността на децата 
– те да изработят уникален подарък с лично послание за свой съученик. 
Децата няма как да дарят пари или вещи на свой връстник, но те могат да 
дарят своят труд и пожелания. 
 

 
 
 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
 

БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ 
ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ХАСКОВО 

03.12.2020г. 
 

Ученици от СУ „Васил Левски“ в Хасково дариха на хасковската болница 200 
лева за закупуването на рентгенов апарат. Инициативата е подкрепена от 
учители и родители и ще продължи, въпреки че  децата преминават в 
онлайн обучение. Дарените средства са за закупуване рентгенов апарат, 
необходим за болните от Covid-19 в хасковската болница. Учениците 



зарадваха лекарите от първа линия в борбата с Covid-19 с огромна торта с 
изписани послания и пожелания. 
 

  
 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ 
04.12.2020г. 

 
След реализацията на проекта по този модул,  училището разполага с 
външна и вътрешна площадка /подвижна зона/ за обучение по БДП, като 
външната е с размери 11м на 6м и съдържаща 8 кръстовища и вътрешна 
/подвижна/ с размер 5м на 4,5м. Така оформените площадки по БДП се 
използват за провеждане на занятия по безопасност при движение по 
пътищата. 
 

 
 
 

НАША ГОРДОСТ 
23.12.2020г. 

 
В навечерието на най - светлия християнски празник – Рождество Христово 
сме горди да поздравим нашите възпитаници: 

 Емо Петров Христов от 5.А клас – класиран на първо място на 4-ти 
Международен турнир по джудо „Аякс“ в категория до 38 кг, проведен на 3 
октомври в град Куклен. 

 Кристияна Антонова Дамянова от 6.А клас – класирана на второ място на 
Държавен личен шампионат по бадминтон за момичета и момчета под 13 
години, проведен на 10 - 11 септември 2020 година в град София. 



 Димитър Динков Пасев от 7.А клас – класиран на второ място на 
Национално първенство по карате за деца до 14 години в категория до 50 кг, 
проведено на 3 октомври 2020 година в град Шумен. 

 Станимир Красимиров Ангелов от 4.А клас - класиран на първо място на 4-
ти Международен турнир по джудо „Аякс“ в категория до 27 кг, проведен на 3 
октомври в град Куклен. 
 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 
 

11 ЯНУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ!“ 
11.01.2021г. 

 
За поредна година, екипа на учителите ЦДО и техните възпитаници към СУ 
„Васил Левски” – град Хасково, отбелязват световния ден на думата 
„Благодаря!”, който се чества на 11.януари от 1994 година насам. 
В нашето училище държим на възпитанието и отношението към човешките 
ценности. Учениците оценят значението на думата и не пренебрегват 
приложението ѝ. 
Поради противоепидемичните мерки, дейностите, свързани с 
отбелязването на Световния ден на думата”Благодаря!”, протекоха по 
класове, като учениците изработваха картички, рисунки, апликации и други, 
за хората, на които са благодарни. 
 

  
 

НАШИТЕ ХУДОЖНИЦИ, ОТЛИЧЕНИ В АРТ КОНКУРС,  
ОРГАНИЗИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО  

МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ /НИМХ/ 
12.01.2021г. 

 
За пореден път сме щастливи от отличните резултати на младите 
художници от СУ „Васил Левски” – Хасково, участвали в арт конкурса на 
НИМХ – София. 
Националният институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ организира 
конкурс за детско-юношеска рисунка през месец декември 2020 година. 
Конкурсът е насочен към деца и ученици от четири възрастови групи, а 
темите са: „Чудесата на времето: Какво виждаш?” и „Въздух, Земя, Вода и 
Живот”. 



Въпреки, че учениците се обучават в електронна среда от разстояние от 
началото на месец декември, те са запознати с условията на конкурса от 
своя учител по човекът и природата – Ани Динкова и с радост приемат да 
участват. 
 

 
 

ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕ, 
ТИ ОТ ВЕКА 

НАЙ СИ ЦЕННО ЗА ЧОВЕКА! 
21.01.2021г. 

 
За цената на здравето, неговото опазване и съхранение , се запознават 
през тази учебна година, учениците от клуб „Приятели на здравето”  от 1.Г 
клас. Под формата на разнообразни и интересни занимания, игри и приятни 
дейности, досега и занапред, децата ще се опитат да научат най-важното 
за здравето. Една от темите, която бе чакана с огромно нетърпение, бе 
„Как да се предпазваме от студа и измръзвания“, поради приятния завършек 
на заниманието. А именно, след като поговорихме за студа и последиците 
от него за детският организъм, как да направим по-поносимо едно излагане 
на лоши атмосферни условия, следваше направата на ръкавички и шалчета 
от учениците. И накрая завършихме заниманието с един здравословен и 
изключително приятен начин за предпазване от измръзване – пиенето на 
чай. 
 

 
 

 
 



МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 

ПОЧЕТЕН МЕДАЛИСТ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 
15.02.2021г. 

 
Никола Делчев е ученик от 4.Г клас от СУ „Васил Левски” – Хасково и не без 
основание – един от най-изявените и дейни възпитаници на училището. 
Освен с отличните постижения в началното си образование, Никола се 
откроява и със своите многобройни спортни успехи. 
Той тренира лека атлетика към СК „Атлетик” – град Хасково, с треньори 
Д.Найденова и А.Атанасова, и спортно ориентиране към СКО „Компас 1994” – 
град Хасково, с треньор Т.Стратиев. 
Никола многократно печели първо място в двата спорта. 
За година и половина той е спечелил 23 медала – 11 по спортно ориентиране 
и 12 по лека атлетика. 
 

   
 

ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО,  
ТО НАС ОБРЪЩА И НИЕ НЕГО ОБРЪЩАМЕ! 

16.02.2021г. 
 

Дяконът, Апостолът, Левски – образ, който е запечатан в съзнанието на 
всеки българин, и който е все още в сърцата ни и ще остане там. Силният 
характер, будният ум, несломимият дух и неизмеримата му смелост са го 
направили безсмъртен. 
На 19.02.2021 г. честваме 148 години от обесването на този велик 
българин, който в условията на османското робство  успя да надживее себе 
си и да възроди народа си. Съумя да му вдъхне кураж и вяра в собствените му 
сили, за да добие онова, което единствено може да върне самочувствието 
на угнетения –  свободата. 
На 19 февруари честваме и патронния празник на нашето училище и по 
традиция цялата седмица бе посветена на Васил Левски. Ученици и учители 
ЦДО проведоха различни мероприятия. 
Във фоайето на училището се проведе изложба, посветена на Апостола. 
Учениците разгледаха снимки с лика на Левски, както и снимков материал 
свързан със семейството и делото му. Прочетоха части от заветите му, 
които бяха поставени в специално обособен кът, изработен за патронния 
празник. 



През тази седмица възпитаниците ни от вторите класове подбираха и 
преписваха стихове, посветени на Апостола, като след това ги вписваха в 
специално изработена почетна книга. Това е продължение на вече 
традиционната кампания на СУ “Васил Левски“ – Хасково – „За тебе Дяконе!“. 
Учениците от 1-ви и 2-ри клас се запознаха с книгата за живота и делото на 
Васил Левски. В знак на почит изработиха картички и оцветяваха сцени от 
живота на Апостола. 
Участие взеха и ученици от третите и четвъртите класове. На 16 и 17 
февруари часовете по Занимания по интереси бяха посветени на „Часът на 
Апостола“ , където учениците рецитираха стихове, рисуваха портрет на 
Васил Левски и изпяха „ Левски, Апостоле!“ и „Песен за Апостола“.   
 

 
 

 
 
 
 

СЪСТЕЗАНИЕ  
"ЛЪВСКИ СКОК" 

17.02.2021г. 
 

Във връзка с отбелязването на 148-годишнината от героичната гибел на 
Апостола в СУ „Васил Левски” – Хасково бе проведено традиционното 
училищно състезание „Лъвски скок” между възпитаниците на нашето 
училище. 
Участниците от 3.клас и 4.клас бяха класирани на почетните 3 места в две 
групи – момичета и момчета. 
От 8.клас има класирани двама участници на 1.място. 
 



 
 

175 ГОДИНИ НОВОБЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАД ХАСКОВО 
18.02.2021г. 

 
Средно училище „ Васил Левски“ – Хасково е наследник на първото 
новобългарско училище в града. 
175 години история. 
175 години знание и опит. 
175 години просветителска традиция, давала четмо и писмо на хиляди 
българи. 
175 стъпала по пътя на просветното израстване. 
Всички ние, свързали професионалната и личната си съдба с нашето 
училище, сме щастливи да отбележим  светлия 175-годишен юбилей . 
Припомнянето на историята ни дава увереността за бъдещето на 
училището ни и отново ни преизпълва с радост за това, че сме наследници 
на първите радетели за светско образование. 
Голяма роля за качествената учебна работа има педагогическият екип на 
училището – висококвалифицирани учители, прилагащи съвременни методи 
на обучение и възпитание в работата си. 
Щастливи сме, че в редиците на просветителите през последните години 
влезнаха много млади хора. Трябва да подадем ръка на младите учители, да 
ги окуражим да продължат своята работа на просветното поле, да ги 
съхраним, за да бъдат млади не само по възраст, но и по дух. Влизащият в 
системата на образованието е добре да види един гостоприемен дом, в 
който ще може да съхрани своята любов към преподаването. Дом, в който 
на младия учител му партнират колеги, родители и институции. 
 

 



 
 

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ ! 
18.02.2021г. 

 

 

 
 

ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №3 „ЗОРНИЦА” – ГРАД ХАСКОВО 
19.02.2021г. 

 
По случай патронния празник на СУ „Васил Левски”, 19 февруари, екип от 
нашето училище посети детска градина №3 „Зорница”  в град Хасково. 
Децата от градината, заедно със своите учители, бяха подготвили 



изпъстрен с рисунки тематичен кът за Апостола. Пред децата и гостите 
на мероприятието бе представена презентация за живота и героичния 
революционен път на Васил Левски. Малчуганите изнесоха рецитал с песни 
и стихотворения посветени на Апостола. Госпожа Марияна Тодорова, 
заместник-директор по учебната дейност от нашето училище, връчи 
интересни и пъстри илюстрирани книжки за живота на Апостола и 
мултимедиен диск с филм – нетрадиционен открит „Урок по родолюбие”, 
проведен от четвъртокласниците, а също и презентация за живота и 
дейностите в нашето училище. 
 

 
 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЗАВЕЩАНО ОТ АПОСТОЛА” 
22.02.2021г. 

 
Приключи Националният конкурс „Завещано от Апостола” за есе и 
презентация. 
Конкурсът се организира за 11-та година от Община Хасково и ОП 
„Младежки център” и е посветен на 148-годишнината от обесването на 
великия Левски. В него взеха участие ученици от 5. до 12.клас от 24 
населени места в България. Получени са 34 есета и 46 презентации от деца 
и младежи, които се възхищават на живота и делото на героя Васил Левски 
и го носят в сърцето си. 
Журито отличи 22-ма участници в двата раздела и две възрастови групи. 
Щастливи сме, че ученици от нашето училище са участвали и в раздел 
презентации, втора възрастова група /7.клас – 12.клас/ имаме наградени: 
  
2.място – Александра Грозданова Делчева – 12.клас 
3.място – Таня Димитрова Костадинова – 11.клас 

 

 
 
 



ОБУЧЕНИЕ В ЧАС НА КЛАСА ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
ГОТОВНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ” НА 

ТЕМА „ОБЩИ ЗНАНИЯ ЗА НАВОДНЕНИЯТА, ПОДГОТОВКА ЗА 
НАВОДНЕНИЕ, РАНИЦА ЗА БЕДСТВИЯ” 

22.02.2021г. 
 

На 16.02.2021 г., учениците от 7.А клас получиха теоретична подготовка за 
реакция при наводнения и последващи кризи, в час на класа. Лектор на 
обучението бе г-н Веселин Бекяров от Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Тема на обучението бе 
„Общи знания за наводненията, подготовка за наводнение, раница за 
бедствия“. 
Учениците видяха презентация и интересни факти за наводненията като 
вид природно бедствие.  
 

 
 

ПОМОГНИ НА МАЛКИЯ ГЕРОЙ 
23.02.2021г. 

 
В очакване на Баба Марта деца и учители от СУ „Васил Левски” – Хасково 
изплетоха десетки уникални мартеници. 
Тази година пъстрите украшения, които ще си подарим, освен любим обичай, 
ще бъдат в помощ на малкия Гого, който е с диагноза детска церебрална 
парализа. В негова подкрепа Община Хасково организира благотворителен 
мартенски базар „Помогни на малкия герой”. Изработените мартенички от 
учениците на нашето училище ще се продават, за да подпомогнат 
лечението на Георги от 24.февруари до 1.март тази година в центъра на 
град Хасково. Щандът ще е разположен на едно от най-оживените места – 
срещу старата часовникова кула на улица „Отец Паисий”. 
 

 



 
НА ВСЯКО ДЕТЕ ПО ДРЪВЧЕ 

23.02.2021г. 
 

Учениците от 4.Г клас от нашето училище се включиха в инициативата на 
Гората.бг „На всяко дете по дръвче”, подкрепена на местно равнище от 
фондация „Хало”. 
Всяко дете получи семенца от най-характерните за нашия географски 
район широколистни дървета – кестен, дъб, явор и ясен – както и 
допълнителна информация за всяко едно от тях. 
 

 
 

ИМА АНТИДОТ –  
ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – 

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 
26.02.2021г. 

 
Тормозът в училище между  деца се проявява като токсин, който трови 
учебната работа, психоклимата и нормалните взаимоотношения между 
всички участващи в учебно-възпитателния процес. 
Насилието е израз на девиантно (социално неприемливо)  поведение у 
подрастващите. Проблемът не бива да се неглижира като невинна болест 
на растежа у децата, понеже той често води до социални последици с 
дългосрочна негативна перспектива. Девиантното поведение много бързо 
прераства в делинквентно (криминално) поведение у малолетни и 
непълнолетни.  
Тук намират място иновативните програми които третират проблема с 
тормоза в училище. Всякакъв вид групови, индивидуални, арт терапии, 
автотренинги и форми на тиймбилдинг трябва да бъдат пълноценно и 
широко използвани. Но не е необходима само извънредна работа по проблема 
с насилието в училище. Ежедневния учебно-възпитателен процес също може 
да играе терапевтична роля в борбата с детската девиация.    
 



 
 
 

МЕСЕЦ МАРТ 
 

МАРТЕНИЦИ 
01.03.2021г. 

 
Първи март е един от най-любимите празници на малки и големи. По 
традиция в СУ „Васил Левски“ учениците и техните учители ЦДО 
изработиха различни мартеници: големи, малки, традиционни и пъстри. По 
повод празника учениците украсиха дърво в двора на училището, както и 
фоайето. Също така всеки учител проведе беседа на тема „Легенда за 
мартеницата“. Всички ученици знаят, че когато видят щъркел, първата 
лястовица или цъфнало дръвче, трябва да оставят своята мартеница под 
камък, за да бъде годината им успешна. Могат да я завържат на цъфнало 
дръвче, за да бъдат румени и здрави. 
 

 
 

143 ГОДИНИ СВОБОДА! 
02.03.2021г. 

 
На 3 март отбелязваме националния празник на България. Навършват се 
143 години от Освобождението на страната ни от османско владичество. 
По традиция учители и ученици от СУ „Васил Левски“ отбелязахме 
светлата дата различни инициативи – постери, презентации, значки, 
рисунки, стихове. По ЦДО групи, празникът бе почетен с рецитали и 
презентации, посветени на тази велика дата в историята ни. 
Бяха оформени патриотични кътове и изложби във фоайето и пред 
класните стаи. 



Всички ученици от най-малките до най- големите се включиха с ентусиазъм 
 в инициативите, с които почетохме паметта на героите, дали живота си 
за свободата и независимостта на Отечеството ни. 
 

 
 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДОСТОЙНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА НАШИ ШЕСТОКЛАСНИЦИ В ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА 
07.04.2021г. 

 
Международния ден на водата 22 март бе отбелязан по нетрадиционен 
начин в условията на пандемия. Това с нищо не наруши неговата значимост 
и оригиналност. Дистанционно отбелязване на това събитие с екологична 
насоченост отвори креативните способности на децата, накара ги да 
мислят нестандартно с помощта на научни и художествени средства и 
това им помогна да осъзнаят изключителната важност на 
екообразованието. 
Учениците от 6.В клас откликнаха с готовност на поставената тема: 
„Какво е водата за нас”. Шестокласниците работиха по инициатива на 
госпожа Динкова, председател на клуб „Изследовател”, а също и под 
ръководство на госпожа Димова, ръководител ЦДО. Нашите възпитаници се 
включиха с ентусиазъм в отбелязването на събитието и създадоха 
впечатляващи ученически творби по темата, изразяващи техните 
търсения, интереси, научно и творческо въображение. 
 

 
 



 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“ ПО МАТЕМАТИКА 

16.04.2021г. 
 

На 13.04.2021 година в СУ „Васил Левски“ беше проведено Национално 
състезание „Таралеж“ по математика за учебната 2020 – 2021 година.  
Участваха ученици от 2.клас до 4.клас. Всички участници се представиха на 
много добро ниво. 
Поздравяваме нашите ученици и им желаем нови успехи във всички 
предстоящи състезания!            
 
С максимален брой точки са: 
Тодор Красимиров Бойков от 2.А клас – 30 точки. 
Рая Василева Василева от 3.Б клас – 30 точки. 
 
 

 
 
 

ДЕН НА ЗЕМЯТА 
19.04.2021г. 

 
СУ „Васил Левски“, гр. Хасково традиционно се включва в световната 
инициатива Ден на Земята. Това е празник , отбелязван на 22 април от 
милиарди души по целия свят и има за цел да накара хората да обърнат 
внимание на екологичните проблеми на нашата планета.  
Тази година мотото, под което ще премини  мероприятието е:  
„ДА ВЪЗСТАНОВИМ ЗЕМЯТА”. 
Популяризирайте идеите заложени в СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА , така че 
нашите съмишленици да стават все повече. Така ще осигурим на нашата 
планета по-добро бъдеще. 
Ето добрият пример на вашата съученичка от 5.г клас Мелек Муса, как да 
оценим благата, които ни дава Земята.   
 



 
 

АКТИВНО УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ В ЕКОИНИЦИАТИВАТА  
„ДА ВЪЗСТАНОВИМ ЗЕМЯТА!” 

20.04.2021г. 
 

Темата на Деня на Земята – 22 април 2021 г. е „Да възстановим Земята!“. 
Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени 
технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят 
екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или 
адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на 
климата. РИОСВ Хасково покани всички училища, детски градини, екоклубове 
и природолюбители, да се присъединят с подходящи образователни 
екоинициативи за отбелязване на Деня на Земята: почистване на малки 
терени, засаждане на цветя и дръвчета, изработване на великденска украса 
от домакински отпадъчни материали (пластмаса, найлон, стъкло, хартия, 
метал и др.). 
Учениците от 4.Г клас и Мелек Муса от 5.Г клас активно участваха в 
екоинициативата, за което получиха почетни грамоти. 
 

 
 
 
 
 

НИЕ БРОИМ ВРАБЧЕТАТА 
26.04.2021г. 

 

Лошото време не изплаши младите природолюбители в националната 
кампания по преброяване на врабчетата в България. 



Тези симпатични птици съпътстват живота на човека от 100 века, но 
техният брой в последните години намалява. Преброяването от доброволци 
позволява да се установи числеността и местата за живот, които 
предпочитат врабчетата. 
В България се срещат 5 вида врабчета. Най-разпространеното и най-добре 
познатото в нашето ежедневие е домашното врабче. 
Кампанията на Българското дружество за защита на птиците, в която се 
включиха много ученици и от нашето училище, ще даде информация дали 
има вероятност любимите ни птички да изчезнат напълно от живота. 
 

 
 

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
„СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ 

28.04.2021г. 
 

За поредна учебна година ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Хасково взеха 
участие в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и 
литература“, организирано от сдружение „ Десет книги“ и факултета по 
„Славянски филологии” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 
Радостни сме, че на първия предварителен кръг се включиха 32 ученици от 
5, 6 и 7. клас, от които 14 ученици  успешно се класираха за следващия кръг.  
Всички участници  от двата предварителни кръга получиха грамоти, 
подписани от проф. Валери Стефанов, декан на катедра „Славянски 
филологии”. 
 

 
 
 
 
 
 



ФОРМУЛА ЗА УСПЕХ 
28.04.2021г. 

 
В клуба по математика „Формула за успех” за 6.клас, с ръководител 
Станимира Стефанова, се оказа предизвикателство да се приложи на 
практика наученото за ръбести и валчести тела. Най-емоционално 
младите математици подходиха към изготвяне на макет за нашето 
училище. СУ „Васил Левски” е наследник на първото новобългарско училище 
вече 175 години, като то продължава  да  раздава знания и светлина. 
Макетът на училището ни беше изпълнен с много любов.  
Младите математици пуснаха на свобода своето въображение, като 
изработиха египетските пирамиди. Те проявиха интерес към фараоните, 
като издираха информация и приложиха към макетите снимков материал. 
По този начин се осъществи една междупредметна връзка – история и 
математика. Креативната идея да направим ретро музикални уреди се прие 
от учениците с усмивка. С нелеката задача се справиха успешно, като 
демонстрираха познания по темата. Най-забавната задача за участниците 
в клуба се оказа изработването на административни сгради в Хасково. Тук 
отново децата научиха интересни факти за строителството и 
архитектурата на тези сгради, като посочиха исторически факти и 
любопитни детайли от историята на родния край. Шестокласниците се 
отнесоха с отговорност и към актуалната епидемиологична ситуация. 
Като акцент  бяха изработени макети на КОВИД-19. Най-важното от тези 
занимания останаха ненаписаните шестици за уменията на учениците. 
 

 
 
 

МЕСЕЦ МАЙ 
 

СЛЕДВАЙТЕ ПЪТЯ, КОЙТО СТЕ ИЗБРАЛИ С ВЯРА, ЛЮБОВ И ПОЗНАНИЕ! 
14.05.2021г. 

 
Средно училище „Васил Левски“ град Хасково тържествено изпрати своите 
дванадесетокласници. На церемонията имаше много настроение, 
приветствия и награди за изявени учители. През следващата седмица на 
абитуриентите им предстоят матури и бал. Пожелаваме им да следват 
мечтите си с вяра, надежда и познание! На добър час! 
 



 
 
 

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ОТ 6.В КЛАС С ПОЧЕТНОТО 1.МЯСТО  
ВЪВ ФОТОКОНКУРСА „ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ” 

17.05.2021г. 
 

Галина Милкова Йорданова от 6.В клас спечели пакет с награди и почетна 
грамота – 1.място от фотоконкурса „Вълшебството на сезоните”, 
организиран от ОП „Младежки център” – Хасково. В категорията 5. – 7.клас 
Галина Йорданова се представи със своята авторска снимка „Стъклени 
облаци”. Ученичката е член на клуб „Млад фотограф” към СУ „Васил Левски” 
– Хасково. 
Пожелаваме нови творчески успехи на младата фотографка! 

 

 
 
 

С ЛЮБОВ И ОТГОВОРНОСТ КЪМ БИОЛОГИЧНОТО  
РАЗНООБРАЗИЕ НА ЗЕМЯТА 

18.05.2021г. 
 

Младите хора трябва да знаят, че нашето оцеляване е невъзможно без 
опазване на природната хармония заедно с всички видове в нея. Всички ние 
имаме фиксирано място в сложната екоконструкция. В тази насока клуб 
„Изследовател” показа следващата си интересна изява. На 14.05.2021 г. бе 
проведено състезание-викторина, посветено на деня на биологичното 
разнообразие – 22 май. Госпожа Ани Динкова, ръководител на клуб 
„Изследовател”, помогна на учениците да се разделят в три отбора – 
„Маймуни”, „Лисици” и „Папагали”. Нашите възпитаници показаха 
забележителен интерес и ентусиазъм в провеждане на състезанието. Те 
разпознаваха с лекота представителите във флората и фауната. Показаха, 



че схващат сложните междувидови връзки в правилното хармонизиране на 
природата. 
 

 
 
 

НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ… 
 СНИМКИ НА ОТЛИЧНИЦИ ЗА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА –  

ОТ 1.КЛАС ДО 12.КЛАС 
20.05.2021г. 

 
В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, СУ 
„Васил Левски” – Хасково представя табло и снимки на отличниците. 
Гордеем се много с всички наши възпитаници! 
  
Напред! Науката е слънце, 
което във душите грей! 
Напред! Народността не пада 
там, дето знанието живей! 
  
 

НАША ГОРДОСТ 
27.05.2021г. 

 
На 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската книжовност, Община Хасково проведе 
общоградско празнично шествие, което завърши с празнична програма на 
пл.“Спартак“. На церемония по награждаване на изявени учители и ученици 
нашият възпитаник Никола Данаилов Делчев получи   наградата „Ученик на 
годината” в областта на спорта. Никола е ученик от 4.г клас. Той тренира 
лека атлетика към СК „Атлетик” – град Хасково, с треньори Д.Найденова и 
А.Атанасова, и спортно ориентиране към СКО „Компас 1994” – град Хасково, 
с треньор Т.Стратиев. Многократно печели първо място и в двата спорта. 
Никола се откроява не само с отличните постижения в началното си 
образование, но и със своите многобройни спортни успехи. 
За година и половина той е спечелил 23 медала – 11 по спортно ориентиране 
и 12 по лека атлетика. 
Пожелаваме на Никола Делчев нови успехи в образованието и спорта! 
В празничната програма на 24 май се включиха талантливите певци от 
вокална група „Слънце” от нашето училище с ръководител г-жа Нурица 
Калпакчиян. Те зарадваха публиката с песента „Приятелство”. 



 

 
 

МЕСЕЦ ЮНИ 
 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО! 
01.06.2021г. 

 
Честит празник, скъпи деца! 
Бъдете окрилени от щастие, запазете своята любознателност и търсете 
винаги доброто! 
Нека слънцето е на вашата улица, нека усмивката е на вашето лице, нека 
радостта и щастието си остане във вас. 
Желаем Ви безгрижни дни, весели игри и приятели добри! 
Скъпи родители, 
Децата са нашето бъдеще! Радвайте им се и ги напътствайте, за да бъдат 
достойни граждани на България! 
 

 
 

ДЕТСКИТЕ УСМИВКИ УЛОВЕНИ В КАДЪР 
01.06.2021г. 

 
Учениците от 4.А клас участват в Занимания по интереси – клуб 
„Работилничка за изкуство“. „Хартиен театър“, „Детските усмивки уловени 
в кадър“ и „Моята приказка по комикс“ са само част от интересните теми, 
по които работеха учениците през учебната година. 
Те имаха възможност да творят с различни материали и техники, 
включващи хартия, текстил, семена, акварел и фотография. 
Информационните технологии стават неизменна част от образованието, 
затова ние решихме да ви представим нашите творения чрез online изложба, 
за да може  да се „докоснете“ до нея. 



 

 
  

СТАРТИРА АКЦИЯ „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ 
С АКЦЕНТ ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТА НА ДЕЦАТА 

01.06.2021г. 
 

Акция „Пътна безопасност“ с акцент опазването на живота на децата 
стартира днес в Хасково. Тя е по инициатива на сектор „Пътна полиция“ в 
областния град, а партньори са СБА, БЧК, община Хасково и СУ „Васил 
Левски“ в областния град. 
В днешния 1 юни – Ден на детето, в района на площадка „Спартак“ пътните 
полицаи извършваха засилени превантивни проверки на преминаващи водачи 
по метода „широкообхватен модел“. 
Доброволци от БЧК раздаваха листовки с указания за пътна безопасност и 
призив „Да пазим децата на пътя!“. 
Акцията беше наблюдавана от ученици от СУ „Васил Левски“, пред които 
униформените демонстрираха уредите в служебния полицейски автомобил. 
 

НАША ГОРДОСТ 
01.06.2021г. 

 
Виктор Делчев Велев, ученик от 4.В клас, се яви на редица състезания, 
провели се през учебната година. 
Той постигна отлични резултати, а именно: 
1.Класиран на Областен кръг на олимпиадата по математика. 
2.Класиран на Областен кръг на олимпиадата „Знам и мога”. 
3.Класиран на почетното 3-то място на Националното математическо 
състезание „Европейско кенгуру”. 
4.Класиран на 1-во място на Пролетно математическо състезание за 4.клас. 
5.Класиран на 2-ро място на математическо състезание „Математика за 
всеки”. 
Поздравления за Виктор и пожелания за бъдещи успехи! 
 

 



ЧАС, ПОСВЕТЕН НА ХРИСТО БОТЕВ 
01.06.2021г. 

 
Днес, 01.06.2021 г., часът по четене в 4.В клас бе посветен на националния 
герой Христо Ботев. А поводът е 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България. 
Учениците бяха подготвили проекти за живота, дейността и 
творчеството на Ботев и разбраха, че „тоз, който падне в бой за свобода, 
той не умира…”. 
 

 
 
 

МЛАДИ ЖУРНАЛИСТИ  ОТ  РАДИО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И 
ФОТОРЕПОРТЕРИ ОТ  КЛУБ „МЛАД ФОТОГРАФ“  

СТАНАХА ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА eTV – ХАСКОВО 
07.06.2021г. 

 
Млади журналисти  от  Радио „Васил Левски“ и фоторепортери от  Клуб 
„Млад фотограф“ станаха част от екипа на eTV – Хасково. 
Учениците от СУ „Васил Левски“, които членуват в двата клуба, проведоха 
практически занятия в хасковската телевизия. Те се запознаха с водещите 
журналисти Пламена Пилитова, Мария Ламбова и Христина Котларска, 
които обясниха на своите млади колеги, как се правят телевизионни новини 
– планиране, снимки  на терен, монтаж. Операторът Павел Одаджиев показа 
на фотографите тънкостите в операторското майсторство. 
Репортерите от нашето училище бяха водещи в емисията на eTV. 
 

 
 
 
 



ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ЕКСКУРЗИЯ НА 2.A КЛАС 
08.06.2021г. 

 
За положените усилия и отлични резултати през учебната 2020/2021 г., 
учениците от 2.А клас с класен ръководител Нели Петрова и възпитател 
Димитрина  Димитрова, бяха наградени с екскурзия до град Сливен. 
 

 
 
 

ДА ЗАСАДИШ ДЪРВО 
10.06.2021г. 

 
Прекрасно е, когато младите хора правят добри и смислени неща. Да 
засадиш дърво и да оставиш следа е нещо, което всяко човешко същество 
трябва да изпита. 
На 8 юни 2021 година, в часа на класа, учениците от 7.Б клас посадиха дърво 
в двора на училището. Това е символичен акт, който казва, че децата не 
трябва да забравят корените си, началото, първото училище.  
Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, 
в който живеем. 
 

 
 
 

ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ! 
15.06.2021г. 

 
Учениците от 5.клас и 6.клас на СУ „Васил Левски” – град Хасково 
отбелязаха тържествено своето успешно завършване на учебната година. 
Тържеството, изпълнено с веселие и емоции, достави удоволствие и радост 
на учители и деца. Отправени бяха топли и сърдечни пожелания за весело 
лято и бъдещи успехи през новата учебна година. 



 
 
 

ЛЕТНИ УСМИВКИ 
17.06.2021г. 

 
В часовете за занимания по интереси, учениците от СУ „Васил Левски” се 
върнаха в миналото и се потопиха в атмосферата на 19.век. 
На 10.06.2021 г. децата от 2.Г клас и 1.В клас посетиха най-красивата стара 
къща в град Хасково – „Паскалева къща”. Учениците бяха очаровани от 
етнографската експозиция. 
На 11.06.2021 г. учениците посетиха Регионален исторически музей – град 
Хасково. Вниманието им бе грабнато от 120 хиляди предмети и артефакти, 
свързани с историята на Хасковска област. Децата се запознаха с 
етнографските народни носии, накити, бижута, ритуални предмети. 
Освен че се върнаха в миналото, те посетиха и други забележителности на 
града – монумент „Света Богородица”, драматично-куклен театър „Иван 
Димов”, паметник на Завистта, паметник на Капитан Петко войвода, 
старата часовникова кула. 
 

 
 
 

ЧЕТЕНЕ НА ОТКРИТО 
18.06.2021г. 

 
В книгите се крие особено очарование – те ни носят наслаждение, говорят с 
нас, дават ни добър съвет и стават наши приятели. 
По повод  предстоящата лятната  ваканция в двора на СУ „Васил Левски“ –  
гр.Хасково се проведе извънкласна дейност – четене на открито. Класната 
стая се пренесе сред зелената природа и чист въздух. В четенето се 
включиха учениците от групите 7.клас ЦДО. Те четоха различни книги, с 
които обогатиха познанията си относно литературата. Любознателните 



читатели се забавляваха заедно. Всеки ученик донесе книга, която сподели с 
останалите ученици. 
 

 
 
 

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО! 
18.06.2021г. 

 
Във връзка с организираните „Занимания по интереси“ на учениците от 1.Г 
клас при СУ „Васил Левски“ – гр.Хасково, бяха проведени редица интересни и 
занимателни дейности за децата. С голям ентусиазъм посетиха най-
високата в света статуя на Дева Мария с младенеца, която е символ на 
града ни и 30-метровата камбанария в близост до Монумента на „Света 
Богородица“. От върха ѝ се насладиха на невероятната панорамна гледка 
към гр.Хасково. След любуването ни на природата от птичи поглед, 
посетихме и стадион „Хасково“, където се провеждаха тренировки с най-
малките ни футболни надежди. 
В няколко последователни посещения на парк „Кенана” с учениците, бе 
събран материал за изработка на хербарии. С голям интерес и 
любознателност, те събираха тревисти растения, храстови и части от 
дървесни представители. Дадени им бяха напътствия как да съхранят 
успешно събрания материал, за да може наесен да бъдат изложени в 
хербарии, изработени от детските ръце. 
Бяха посетени и други забележителности на града – „Паскалева къща“, 
Регионален исторически музей” – гр.Хасково.  
 

 
 
 
 
 



ПЪРВА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА,  
ИЗГОТВЕНА С МНОГО ВКУС В ПРИЯТЕЛСКИ ДУХ 

21.06.2021г. 
 

Едни от най-полезните битови умения се придобиват в кухненска среда. 
Кулинарната изложба имаше и познавателен ефект. Децата представиха 
специалитети от балканската кухня, запознаха се с хранителната култура 
на гръцкия и турския етнос. Не бяха пропуснати и специфичните кулинарни 
традиции на нашия тракийско-родопски регион. 
Кулинарната изложба на учениците от 5.Б клас и 6.В клас постигна 
поставените си задачи и не на последно място изигра ролята на 
тимбилдинг за подрастващите. 
Кулинарните занимания се оказаха чудесно средство за сплотяване на 
класовете и изграждане на доверие между тях. 
 

 
 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!” 
22.06.2021г. 

 
На 22.06.2021 година, учениците от 1.клас до 4.клас, включени в летните 
занимания по интереси, участваха в Национална кампания „Да пазим децата 
на пътя!” Организатор на събитието беше „Пътна полиция”, но участваха 
представители на БЧК, СБА и автошколи. Беше демонстрирана полицейска 
техника, която се използва при контрола за движение по пътищата. 
Учениците с голям интерес разгледаха патрулния автомобил и 
оборудването в него. В двора на училището се проведоха ситуационни игри 
и състезания, припомнящи на децата правилата за безопасно поведение на 
пътя. Имаше демонстрации по управление на велосипед, тротинетка и 
ролери. 
 

 



МЛАДИ ЕКСКУРЗОВОДИ РАЗВЕЖДАТ МАЛКИ ТУРИСТИ  
ИЗ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ В ГРАД ХАСКОВО 

30.06.2021г. 
 

Младите екскурзоводи от ПГТ „Александър Паскалев”, в периода от 16-ти до 
30-ти юни 2021 година, осъществиха ползотворно сътрудничество с 
четвъртокласниците от СУ „Васил Левски”. Те заедно посетиха 
забележителностите на града и се запознаха с административните сгради. 
Научиха как се подреждат книгите и организацията на работа в детския 
отдел на регионалната библиотека „Христо Смирненски”, бяха на онлайн 
екскурзия, организирана от Туристически информационен център Хасково. 
Възпитаниците на двете училища се забавляваха заедно в игри, викторини и 
други дейности в организираните занимания по интереси. 
Предварително изготвената програма включваше посещение на монумент 
"Света Богородица", камбанарията, "Паскалева къща", всички 
административни сгради в града, Регионална библиотека, Регионален 
исторически музей, галерия "Форум", галерия "Атанас Шаренков", парк 
"Ямача", лесопарк "Кенана" и Туристически информационен център. 
Учениците имаха възможността да се докоснат до дейността на художника 
Даниел Русев от школа "Дъга", както и да рисуват с него на открито. 
Чрез игри и забавления четвъртокласниците затвърдиха знанията си по 
български език и литература, човекът и обществото, човекът и природата 
в реална среда. 
Със съдействието на Пътна полиция възпитаниците на СУ "Васил Левски" 
участваха в учебна акция "Безопасно лято", която се проведе на площадката 
по БДП в двора на училището. Нагледно учениците си припомниха правилата 
за движение по пътищата. 
 

 
  
 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ХАСКОВО 
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
 

СУ „Васил Левски“, гр.Хасково е обезпечено с квалифицирани преподаватели. 
Педагогическият персонал се състои от 73 учители. В това число 
директор, заместник – директори и ръководител направление ИКТ. Всички 
са със степен  „Бакалавър / Магистър“. 
Тенденцията за обхващане на по-голям брой ученици в целодневно обучение 
води до необходимостта от по-голям брой учители в училище. В началото 
на учебната година бяха назначени  нови учители. 
Педагогически кадри по длъжност, назначени на щатно място, брой, ОКС, 
ПКС, професионална квалификация „учител“, друга професионална 
квалификация, пол, възрастови характеристики по години 
 
По щат в училището са назначени 73 учители. Само девет от тях са мъже. 
Четирдесет и осем от тях са с клас квалификация: 
 

 I ПКС – 2  учители. 
 II ПКС – 10 учители. 
 III ПКС – 5 учители.     
 IV ПКС – 23  учители. 
 V  ПКС – 8  учители. 

 
Възрастова характеристика по години : 
 

 Под 30 години – 7 учители.  
 Под 40 години – 15 учители. 
 Под 50 години – 22 учители.  
 Под 60 години – 25 учители.  
 Над 60 години – 4 учители. 

 
Организация на квалификационната дейност в училището: 
В съответствие с изискванията на Наредба №15 за статута и 
професионалното развитие на педагогическите специалисти,  всички 
учители са преминали обучения и са придобили  квалификационни кредити по 
темите: 

 Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест 
за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родителите. 

 Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието. 
 Професионалното портфолио – философия, технология, практически 

проекции. 
 Методика на обучение по БДП. 
 Методически насоки за работа с ученици, изпитващи обучителни 

трудности. 
 Мотивация за учене и развитие. 

 
 
 
 
 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – УЧИТЕЛИ 

 2021 – 2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

  
Ръководство 

  
Милена Михайлова Михайлова  –  Директор 

Елена Димитрова Карабойдева – Заместник-директор, учебна дейност 

Марияна Любомирова Тодорова – Заместник-директор, учебна дейност 

Таня Иванова Полихронова-Иванова – Заместник-директор, 
административно-стопанската дейност 

  
Училищен психолог 

  
Таня Каражекова 

  
Ресурсни учители 

  
Олга Руменова Милева 

София Иванова Павлова 

  
Учители 

  
Български език и литература 

  
Радостина   Дякова Димова     
Димитър Йорданов Димитров 

Диана Григорова Видева 

Надя Славчева Ангелова 

  
Математика и информатика 

  
Радослава Иванова Георгиева – Ръководител на направление 
"Информационни и комуникационни технологии" 
Ангелина Захариева Митева 

Станимира Марчева Стефанова 

Маргарита Добрева Кирева 

Теодора Нанчева Караджова 

  
Чужди езици 

  
Янка Ангелова Георгиева 

Костанса Севова Костадинова     
Делчо Петров Делчев 

Даяна Димитрова Бойкова 

  
Природни и обществени науки 

  
Дияна Иванова Атанасова        
Ани Климентова Динкова           
Ваня Константинова Хъркова   



Антон Йорданов Ванчев 

Ива Георгиева Иванова 

Тодор Константинов Ангелов    
Валентин Ангелов Ангелов        
  
Изкуства 

  
Нурица Геворковна Калпакчиян          
Мирена Светлинова Чолакова 

  
Физическа култура и спорт 

  
Християн Антонов Христозов   
Васил Стайков Стайков  
Петър Тонев Желев 

  
Технологии и предприемачество и информационни технологии 

  
Станимира Тонева Михова       
  
Начални учители – от 1.клас до 4.клас 

  
Дора  Колева Димова 

Иванка Димова Грозева 

Веселина Ангелова Козалиева-Георгиева 

Станка Йорданова Костадинова          
Милена Митрева Стоева 

Антоанета    Делчева Желязкова 

Недялка Петрова Вълкова 

Паолина Валентинова Иванова 

Дарина Нейкова Кирчева 

Ирена Иванова Данева 

Иванка Ванчева Колева 

Ангелина Велева Крушкова 

Росена Смилова Хаджиева 

Таня Ангелова Чонева 

Антоанета Дякова Добрева 

Елена Ангелова Ташева 

  
Учители ЦОУД – от 1.клас до 4.клас 

  
Йоанна Николова Кирякова 

Росица Данчева Хинкова 

Тодорка Иванова Кирева 

Радостина Николаева Димова 

Нора Севдалинова Беджева 

Милена Димитрова Добрикова 

Пламена Кирчева Георгиева    
Ваня  Димитрова Иванова 

Галя Петрова Камберова 



Таня Тенева Делчева 

Димитрина Тодорова Димитрова 

Веселина Панчева Паскова      
Мария Евгениева Георгиева 

Дафинка Къдринова Гаджева 

Николина Йорданова Янева 

Милена Димитрова Иванова 

  
Учители ЦОУД – от 5.клас до 7.клас 

  
Афродита Васкова Паунова 

Зоя Петрова Димова 

Светла Миткова Минчева 

София Миткова Стоянова 

Иванка Спасова Желева 

Севгин Хайри Иса 

Теодор Пламенов Атанасов 

Антония Ангелова Милева 

  
Училищна администрация 

  
Красимира Захариева Сапунджиева-Димитрова – Главен счетоводител 

Мария Василева Кирева – Завеждащ, административна служба 

Диана Желязкова Данева – Технически секретар 

Латина Величкова Иванова – Домакин 

Димитър Динков Ерфандов – Библиотекар 

  
 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 
 
Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление. 
Ученическият съвет развива активна дейност по отношение на: - 
ежемесечни оперативни заседания - отбелязване на 9 май – Ден на 
ученическото управление - отбелязване на важни дати и събития. 
Ученическият съвет се състои от председател и членове - координаторите 
на всеки един клас от училището. 
 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ И УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
 
Общественият съвет и училищното настоятелство са независими, 
самоуправляващи се доброволни сдружения с нестопанска цел, създадени за 
подобряване и усъвършенстване учебно-възпитателния процес и 
подобряване на материалната база. 
Техните цели са: 
Да обединяват усилията на училищното ръководство, родителската и 
друга общественост с тези на държавни и общински органи и организации, 
физически и юридически лица за перспективно развитие на училището. 
Да подпомагат учебно-възпитателния процес, стопанското и материално 
осигуряване на училището. 



Да подпомагат училищното ръководство за развиване на творческите 
способности и повишаване на квалификацията на учителския колектив. 
Да помагат и развиват връзките на училището с други учебни заведения, 
фирми, научни, културни и просветни институции. 
За постигането на своите цели общественият съвет и училищното 
настоятелство имат представителни, контролни и консултантски 
функции при осъществяване на дейността си. 
 

 
ПРИЕМ 

 
През учебната 2021 / 2022 година в училището се обучават 751 ученици, 

разпределени в 31 паралелки в дневна форма , както следва: 
 

Етап Клас Брой 
паралелки 

Брой ученици 

Начален 1 – 4 клас 16 386 

Прогимназиален 5 – 7 клас 11 286 

Гимназиален 8 – 12 клас 4 73 

СФО   6 

 751 

 
В училището се прилага Система за прием на ученици в първи клас на 
общинските училища на територията на град Хасково.  Във връзка с  
тази система, с цел информиране на родителите, училището провежда  
рекламна кампания, срещи с деца от детски градини, ден на отворените 
врати. Приемът се осъществява по График, утвърден от Община Хасково. 
В училището са осигурени единство и непрекъснатост на учебно-
възпитателния процес – решаващо условие за усъвършенстване 
качеството на организацията, структурата и методиката на обучение на 
първокласниците. Постигнати са отлични резултати в края на учебната 
година, всички ученици са ограмотени.  
 
Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск и 

децата и учениците със СОП 
 

Училището предоставя подходяща образователна среда за обща и 
допълнителна подкрепа на учениците. За 25 ученици със специални 
образователни потребности, за които е необходима допълнителна подкрепа 
е осигурено ресурсно подпомагане от 2 учители в училището и психолог. 
Занятията се водят в съвременно оборудвани ресурсни кабинети.  Всички 
деца работят по индивидуална програма.  
 

Етап Ученици 

Начален 14 

Прогимназиален 7 

Гимназиален 4 

 25 

 



 

 
Условия за целодневна организация на учебния процес.  

Относителен дял на обхванатите ученици в целодневна организация на 
учебния ден по класове 

 
Училището е средищно с целодневна организация на обучение за учениците 
от първи до седми клас. 
Все повече родители проявяват интерес към целодневното обучение и 
желаят децата им да посещават групите. Обучението в ЦДО се 
осъществява от квалифицирани педагози. Създадени са отлични условия за 
самоподготовка и отдих на децата. Всички ученици от групите са 
участвали в разнообразни дейности през годината – празници от годишния 
български и международен календар и вътрешно-училищните мероприятия 
от годишния план на училището -  изработване  на табла и картички за 
национални и международни празници, подреждане на изложби, участие в 
патронния  празник на училището, участия в инициативи на Младежки 
център – гр. Хасково, Регионална библиотека и Регионален исторически 
музей. Проведени са благотворителни базари и участие в благотворителни 
инициативи. През учебната година учениците са участвали и в екскурзии с 
образователна цел по проекти и чрез групите за занимания по интереси. 

 
УСЛОВИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС.  

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОБХВАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ В ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПО КЛАСОВЕ 

 

Училището е средищно с целодневна организация на обучение за 

учениците от първи до седми клас. 

Все повече родители проявяват интерес към целодневното обучение и 

желаят децата им да посещават групите. Обучението в ЦОУД се 

осъществява от квалифицирани педагози. Създадени са отлични условия 

за самоподготовка и отдих на децата. Всички ученици от групите са 

участвали в разнообразни дейности през годината – празници от годишния 

български и международен календар и вътрешно-училищните 

мероприятия от годишния план на училището -  изработване  на табла и 

картички за национални и международни празници, подреждане на 

изложби, участие в патронния  празник на училището, участия в 

инициативи на Младежки център – гр. Хасково, Регионална библиотека и 

Регионален исторически музей. Проведени са благотворителни базари и 

участие в благотворителни инициативи. През учебната година учениците 



са участвали и в екскурзии с образователна цел по проекти и чрез групите 

за занимания по интереси. 

 

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 
 

Осигуряване на възможности за активно включване на учениците в 
училищния живот чрез насърчаване на творческата активност и екипната 
работа на учениците. 
През учебната 2021 / 2022 г. са сформирани 14 групи за занимания по 
интереси: 
- „Творчество“ – ученици от 1.А клас 
- „Многознайко“ – ученици от 2.А клас 
- „Аз знам“  - ученици от 3.А клас 
- Вокална група „Слънце“  
- „Математика – лесна и интересна“ – ученици от 6.клас 
- Успешно  НВО по БЕЛ – ученици от 7.клас 
- „Приятели на здравето” – ученици от 2.Г клас 
- „Млад фотограф” – ученици от 5. – 10.клас 
- „Млад биолог“ – ученици от 11. – 12.клас 
- „Млад възрожденец“ – ученици от 5.клас 
- „Еко-приятели” – ученици от 5.клас 
- „Млад математик” – ученици от 7.клас 
- „Знам и мога” – ученици от 5.клас 
- „Little Explorers” – ученици от 3.клас 
 
Училището продължава да работи  по проект „Образование за утрешния 
ден“ - 1.група в начален етап. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Статии от сайта на училището 
 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 
 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА 
С ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ  

 
Публикувана на: 16.09.2021г. 

 
Всеки 15-ти септември е ново начало, идващо с надежда за бъдещето, с вяра 
в училището и с любов към знанието. Макар и много пъти преживян този 
ден ще бъде винаги в нас и споменът за него ще се връща със сладка 
носталгия. Но всичко, което се случва за първи път е неповторимо. 
СУ „Васил Левски” отвори врати за 94 първокласници. Макар и празникът да 
включваше само учениците от първи и пети клас, той докосна дълбоко деца, 
учители и родители. Госпожа Милена Михайлова, директор на училището, 
произнесе тържествено слово, адресирано към всички присъстващи на 
празника. Съпричастни към атмосферата на деня останаха и почетните 
гости – господин Дечев, кмет на град Хасково и госпожа Павлитова, 
началник на РУО – Хасково. 
Изключително вълнуващ момент в празника остана тържественият 
водосвет отслужен от отец Никола. С този християнски ритуал се 
надяваме да получим благодат, духовна подкрепа и закрила в тези дни на 
изпитания. 
С всяка измината година предизвикателствата пред учители и ученици 
нарастват, но винаги можем да успеем с вяра, надежда и любов. 
 

 



 

 
 

 
 
 

ИДЕАЛЪТ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА И НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ 
Публикувана на: 21.09.2021г. 

 
Идеалът за свобода и независимост е съпътствал винаги нашите 
възрожденци в романтичния 19.век на Българското възраждане. 
Колко са жертвите трасирали пътя към днешния суверенитет на България. 
Свободата не идва с топовен гръм и фанфари, с развети знамена. Тя бавно и 
героично се издига стъпало по стъпало по своя възходящ път. 
Има три дати, които отбелязват етапите към българската независимост: 
на 3-ти март 1878 година в Сан Стефано е извоювана частичната 
еманципация на българския народ, на 6-ти септември 1885 година – 
обединението на княжество България с Източна Румелия и 22-ри септември 
1908 година – отхвърляне васалитета на България към Османската 
империя. Последната дата е една от най-бляскавите в новата българска 
история. Този ден е пример за изкусно проведена дипломатическа операция, 
довела до независимостта на България и нейното присъединяване към 



независимите държави на европейското семейство. Заслуга за това винаги 
ще има правителството на демократа Александър Малинов, който трябва 
да заеме своето място в паметта на новите поколения. 
За празника учениците от СУ „Васил Левски” – ЦОУД от 5, 6 и 7.клас 
отбелязаха този ден с необходимото уважение. Учениците по групи 
изготвиха проекти по темата. С интерес изслушаха вълнуващия разказ за 
брилянтно проведената дипломатическа акция, венец на която е датата 
22.09.1908 година. Запознаха се с малко известни факти от историческите 
енциклопедии. Всичко това помогна да бъде осъзнато значението на 
важната дата, която е безспорен външнополитически успех в най-новата 
българска история. 
Възкресявайки достойния пример на тогавашните българи ние се надяваме 
да посадим в сърцата на днешните поколения родолюбие, стремеж към 
независимост и човешка гордост, както са ни завещали нашите предци. 
   
Автори на статията: Зоя Димова и Светла Минчева 
  

 



 
 
 

В ХАСКОВО СТАРТИРА ИНИЦИАТИВА „ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ” 
Публикувана на: 21.09.2021г. 

 
Новината, относно инициативата „Дни на безопасност на пътя”, може да 

прочетете от страницата на информационния сайт HASKOVO.NET 
  

https://www.haskovo.net/news/525615/spad-na-katastrofite-s-detsa-v-haskovsko-
aktsiya-v-denya-bez-zhertvi-na-patya 

  
  

  
 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ –  
26 СЕПТЕМВРИ 

Публикувана на: 24.09.2021г. 

https://www.haskovo.net/news/525615/spad-na-katastrofite-s-detsa-v-haskovsko-aktsiya-v-denya-bez-zhertvi-na-patya
https://www.haskovo.net/news/525615/spad-na-katastrofite-s-detsa-v-haskovsko-aktsiya-v-denya-bez-zhertvi-na-patya


 
Днес учениците от шестите класове на СУ „Васил Левски” – гр.Хасково 
отбелязаха  Европейския ден на езиците в часовете по английски език. Те с 
интерес изготвиха проекти по темата, запознаха се с различните държави 
от ЕС и съответно техните езици. А какво е Европейският ден на езиците? 
Европейската година на езиците, организирана през 2001 г. съвместно от 
Съвета на Европа и Европейския Съюз, успешно обедини с активностите си 
милиони души от 45 страни. Осъществените активности възхвалиха 
езиковото многообразие в Европа и популяризираха изучаването на езици. 
След успеха на Европейската година на езиците, Съветът на Европа обяви 
26-ти септември за Европейски ден на езиците, който да се отбелязва 
ежегодно. Основните цели на Европейския ден на езиците са: 

 Насочване на вниманието на общността към това колко е важно да се 
изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и 
да се подобри междукултурното разбирателство. 

 Популяризиране на богатото езиково и културно многообразие в Европа, 
както и насърчаване на неговото опазване и поощряване. 

 Окуражаване на изучаването на езици през целия живот в и извън училище, 
независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел 
мобилност или за удоволствие и обмен. 
Езиковите умения са необходимост и право на всеки – това е едно от 
основните послания на Европейския ден на езиците. 
В края на часа учениците осъзнаха голямата роля на езиковата култура, 
която е неосъществима без владението на чужди езици. Всички искаме да 
отпадне бариерата за общуване, когато срещнем хора от други нации, но 
това е възможно единствено чрез чуждоезиковото обучение. Децата 
вникнаха в тази идея и се надяваме, че часовете по английски език ще 
стават все по-интересни за тях. 
  
Автор на статията: Костанса Костадинова 
  

 



 
 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
 

ДЕН НА УСМИВКАТА 
Публикувана на: 01.10.2021г. 

 
Днес посрещаме Световния ден на усмивката. Той се отбелязва всеки първи 
петък на октомври и е посветен на доброто настроение. Символ на 
празника е усмихнатия емотикон, който всички сме свикнали да виждаме и 
използваме в интернет пространството. Основател на деня и 
емотиконата е американският график Харви Бол. Празникът се отбелязва 
за първи път в американския град Уорчестър, щата Масачузетс, на 
01.10.1999 година. Денят е посветен на доброто настроение и добрите дела 
и преминава под мотото: „Направи добро. Помогни на някого да се усмихне.” 
  
Автори на статията: Антония Милева и Таня Делчева 
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
 https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/260 

  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/260


 
 

 
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ ! 
Публикувана на: 05.10.2021г. 

 
Днес е Международният ден на учителя. 
  
Честит празник на всички учители, които раздават своята обич и 
знания, които раздават своята топлина, за да са щастливи нашите 
деца! 
  
Благодарим Ви, учители! 
  
  
По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се 
чества на 5 октомври. Към настоящия момент тази дата се приема от над 
100 държави, между които е и България. 



Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална 
междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат 
на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. 
По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО 
предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като международен ден 
на учителя и това става факт през 1994 г., когато Световният ден на 
учителя се отбелязва за първи път. 
На днешния Организацията на обединените нации приканва всеки гражданин 
по света да отдели минута и да си спомни, с любов и признателност, как 
учителят е променил за добро неговия живот. 
  

 
  

НАШИЯТ ПОБЕДИТЕЛ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
Публикувана на: 07.10.2021г. 

 
На 05.10.2021 г. в СУ „Васил Левски” , град Хасково, се проведе общински кръг 
на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на 
английски език. Участниците изложиха своите възгледи по мотото на 
състезанието за 2021/2022 година: „A smooth sea never made a skilled sailor”, а 
след това разговаряха свободно с членовете на журито. 
На първо място беше класиран Ъйъз Зихни Ахмед от 6.Г клас. Той ще 
представи нашето училище на областния кръг на състезанието. 
  
Автори на статията: Янка Георгиева, Костанса Костадинова и Елена 
Ташева 
  



 
 

ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С „РАЗЛИЧНИТЕ” ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ 
Публикувана на: 08.10.2021г. 

  
На 08.10.2021 г. децата от 1.А клас и 1.Г клас се запознаха с книгата за 
„различните” деца на България”. В представянето участва Ваня Тодорова – 
председател на фондация „Можем заедно” и собственик на конна база „Ахил”, 
където се занимават с рехабилитация на деца и възрастни, чрез терапия с 
коне и Анна Йончева – автор на проекта „Различните” деца на България”. 
Срещата бе организирана по инициатива на заместник областния 
управител на град Хасково – госпожа Виолета Желева, чрез която и област 
Хасково се включи в националната кампания „Да се запознаем”. 
„И двете много харесваме децата със специфични потребности и сме част 
от техния живот по различен начин. Показваме, че това са хора като всички 
нас.” – казват авторките на проекта. 
Авторките обединяват своите усилия в дългосрочна и благородна кауза да 
помогнат на повече деца в училище да се запознаят с начина на живот и да 
изградят от малки разбиране и уважение към своите връстници със 
специфични потребности. 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/261 
  
 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/261


 

 
 

КЪМ НЕБЕТО С ГОРДОСТ И ПАОТРИОТИЗЪМ –  
ДЕН НА АВИАЦИЯТА И БЪЛГАРСКИТЕ ВВС  

Публикувана на: 18.10.2021г. 
  

Датата 16.10.1912 г. изгрява с особена светлина в нашата военно-
политическа история. Тя е бляскав пример за находчивост и героизъм на 
българския военен гений. Първата военно-разузнавателна мисия и първата 
бомбардировка са извършени от български пилоти. Радул Милков и Продан 
Таракчиев на 16.10.1912 г. хвърлят бомби над гарата в Караагач. Това е 
началото на военната авиация, поставено от българите. Тези имена 
трябва да останат в съзнанието на новите поколения, които трупат 
дефицит от примери за доблест и патриотизъм. Българският дух се нуждае 
от постоянен заряд, енергия и гордост, а нашата история е неизчерпаем 
източник за това. Надяваме се, че припомнянето на подвизи и събития ще 
накарат мечтите на младите да се превърнат в амбиции. Безкрайните 
висини очакват новите въздушни асове. 



Учениците, окрилени от миналото, полетяха в бъдещето и ние очакваме за 
някои от тях то да бъде авиацията. 
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  

 
  

 
  

ЕСЕННА ФЕЕРИЯ 
Публикувана на: 19.10.2021г. 

 
Златна есен, добре си ни дошла, 
обагрена в жълто и червено, 
шарена, красива и добра. 
  
Листопад от шарени листа, 
слънце в клоните проблясва 
и се оглежда в капки от дъжда. 



  
Весело деца играят в пъстрите лехи, 
детски смях безкраен, все навред звучи. 
Шумолят с крака в листата, 
пляскат радостно с ръце 
и усмивката огрява детското лице. 
Радват се децата, златна есен е дошла! 
  
Есента пристига със своите красиви цветове, добро настроение и много 
творчество, сътворено от учениците и учителите ЦОУД на училище 
„Васил Левски”.   
Арт-събитието „Есенна феерия” ще покаже красотата на природата с 
рисунки, апликации и макети на един от най-красивите сезони. 
Уникалността на творбите е в това, че са изработени от естествени 
материали, които ни сближават с природното, истинското и 
неповторимото. 
Изложбата ще радва учениците от всички възрасти във фоайето на 
училището до края на месец ноември. 
  
Автори на статията: Милена Иванова и Мария Георгиева 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/262 
  

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/262


 
 

 
 
 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
Публикувана на: 20.10.2021г. 

 
На 19.10.2021 г. учениците от 3.А клас имаха среща с инспектор Николай 
Янев от „Пътна полиция” при ОДМВР – Хасково, който припомни на всички 
ученици правилата за безопасно движение по пътищата на пешеходци, 
пътници и велосипедисти. 
Инспектор Янев пожела на всички деца да бъдат здрави, разумни и 
предпазливи! 
  

Може да прочетете информационна брошура по темата от следния 
линк: 

  

https://www.soulevski-hs.com/article_images/source/BDP%20-%2019-10-2021.pdf
https://www.soulevski-hs.com/article_images/source/BDP%20-%2019-10-2021.pdf


 
 

 
 
 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
Публикувана на: 29.10.2021г. 

 
На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се 
отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за 
национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на 
нацията и нейния морал. 
За първи път празникът се чества през 1909 година в град Пловдив. Първи 
ноември е почивен и неприсъствен ден за учениците, но именно училищата 
са тези, които организират специални мероприятия за почитане на 
будителите – организират се представления, поднасят се венци и т.н. 
Учителите ЦОУД, към СУ „Васил Левски” – гр.Хасково, съвместно със 
своите ученици, също отбелязаха празника. Поради епидемичната 



обстановка празникът бе честван по групи. Учениците изработваха табла, 
презентации и др. Припомниха си живота, творчеството и дейността на 
велики български будители като Христо Ботев, Хаджи Димитър, Паисий 
Хилендарски, Васил Левски, Иван Вазов, Добри Чинтулов и много други. 
Нека помним и не забравяме, че всеки, който по някакъв начин допринася за 
благоденствието на България, може да бъде наречен будител. 
Честит празник! 
  
Автори на статията: Димитрина Димитрова и Николина Янева 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/263 
  

 

 
 
 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 
 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/263


  
1 НОЕМВРИ 

Публикувана на: 29.10.2021г. 
 

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. Свят български 
празник! В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, 
просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през 
вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. 
Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски, а 
други видни будители са: Васил Априлов, Добри Чинтулов,  Захарий Стоянов 
и много други. 
Заслужена почит за деня на будителите, отдадоха и учениците от 1.А клас 
на СУ „Васил Левски”. 
Първокласниците имаха подготвен работен лист, на който бързо 
разпознаха светите братя Кирил и Методий, припомниха си тяхното дело, а 
с оцветяване на буква „Е“ в интересен буквен ребус  те разбраха на коя дата 
се чества Деня на народните будители. 
Всички ученици знаят, че буквите и четенето могат да ги отведат до 
тайнствени страни на приказките, затова направиха изложба от апликации 
на четящи деца.  
  
ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ, 
ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА! 
НА БУДИТЕЛИТЕ СКРОМНИ 
БЪЛГАРИНЪТ КИТКА СВИВА! 
  
Автор на статията: Ирена Данева – класен ръководител на 1.А клас 
  

 



 
 

ТВОРЧЕСКИ ЧАС ПО ПРОЕКТ „PLAY THE MUSIC!“ 
Публикувана на: 03.11.2021г. 

 
На 29.10.2021 г. учениците от 4.а, 4.б и 4.г клас се запознаха с  музикална 
лексика по английски език и създадоха детски музикални инструменти, 
творейки по проект „Play the Music!“, под ръководството на г-жа Даяна 
Бойкова. Обучението по английски език се проведе под игрова форма в 
позитивна атмосфера. Децата пяха и се забавляваха, докато неусетно 
усвояваха предвидения учебен материал. Гледането на клипове и слушането 
на песни на английски език подобри произношението на учениците, които 
следваха естествения образец за правилно ударение, ритъм и интонация в 
изречението. Положителната емоция нарасна, когато учениците сами 
изработиха музикални инструменти по избор – барабани, маракаси, 
тромпет, цигулка, рекордер. За целта използваха различни по качества и 
свойства материали – балони, консерви, пластмасови шишета, ориз, 
пластилин, картон, конци, ластици. Забавлението завърши с умелото 
изпълнение на един от учениците от 4.г клас – Димитър Гълъбов, който 
посвири на своята китара и спечели заслужени аплодисменти. 
  
Автор на статията: Даяна Бойкова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/264 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/264


 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ „ПРЕСИЧАМ БЕЗОПАСНО С TEDI” 
Публикувана на: 23.11.2021г. 

 
В СУ „Васил Левски”, град Хасково, се проведе обучение по безопасност на 
движението по пътищата за ученици от 1.клас до 3.клас на 
Образователната кампания „Пресичам безопасно с Tedi”. 
Класните ръководители на съответните класове проведоха своите уроци в 
часа на класа. 
Учениците, които са присъствали, получиха грамота, в уверение на това, че 
са преминали успешно урок по безопасност на движението по пътищата и 
познават правилата за правилно поведение като пешеходец, пътник в 
автомобил и водач на велосипед и тротинетка. 
Кампанията „Пресичам безопасно с Tedi” се осъществява с подкрепата на 
Министерство на образованието и науката и МВР – Пътна полиция. 
  
Урокът е базиран на интернет платформа и е свободно достъпен за всички 

на следния адрес: 
  

https://presicham-s.tedi.bg/ 
  

https://presicham-s.tedi.bg/
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МАГИЯТА НА КОЛЕДА 
 

Публикувана на: 03.12.2021г. 
 

МАГИЯТА НА КОЛЕДА 



 
  

Габриела Апостолова от 4.В клас споделя с Вас своята приказка „Магията 
на Коледа”, с която участва в Национален детски конкурс за авторска 
приказка „Ще ти разкажа приказка”. 
С пожелания за светли и споделени коледни празници! 
     

„Магията на Коледа” 
   

Настъпила поредната Коледа, а Елизабет Крисмас празнувала своя осми 
рожден ден. 
Тя обожавала  кулинарството, затова заедно със своята майка приготвяли 
вкусни джинджифилови сладки, които да поставят под елхата с топло 
мляко. Така, когато Дядо Коледа дойде и донесе подаръците да поседне, да 
си отпочине и да си похапне вкусни курабийки с млекце. След изморителния и 
изпълнен с емоции ден Елизабет потънала в дълбок сън, но се събудила от 
 някакъв странен шум. Скочила от леглото и се затичала към дневната. 
Вървейки по стълбите видяла един от елените на Дядо Коледа, който си 
бил залепил нослето на стъклото на прозореца  и дърдорел: 
- О, колко хубаво ухаят тези джинджифилови курабийки. И аз искам да 
опитам от тях. 
- Ама как? Истина ли е това? Ти говориш? Сънувам ли?- недоумявала 
Елизабет. 
- Да, аз говоря, но ме разбират само специални хора, които носят духа на 
Коледа в сърцето си- отговорил усмихнато еленът. 
- Може ли да вкуся от  твоите курабийки? Ухаят ми страшно вкусно . 
- Но как така?! Мислех, че елените ядат само моркови и зеле- казала 
Елизабет. 
- Да, но понякога Дядо Коледа ми дава по една бучка захарче и аз ставам по-
бърз и по-силен. Успявам да пристигна навреме, за да доставя подаръците 
на всички деца. 
- Почакай, сега ще ти донеса- казала Елизабет. 
Малкото момиченце се върнало с цяла чиния джинджифилови бисквитки. А 
еленът се нахвърлил лакомо върху тях и започнал да хрупа. Елизабет 
развълнувана, че разговаря с истински северен елен, започнала да го 
разпитва: 
- Кажи ми как се казваш? От къде идваш? Много градове ли си виждал? А 
държави? 



- Аз се казвам  Артур- отвърнал еленът. Идвам от Лапландия и съм видял 
 целия свят. Бил съм в Египет, Индия, Китай, Австрия, Англия и в още много 
държави. 
Изведнъж Елизабет чула някой да я вика: 
- Елизабет, Елизабет, Елизабет... Събуди се детенцето ми. Коледа е. 
В този момент тя отворила очички, поразгледала се отново и осъзнала, че е 
сънува. „Ама разбира се. Кой говори с елени?“ Малкото момиченце се 
усмихнало и отметнало палавите си къдрици настрани. Затичало се с 
малките си крачета надолу по стълбите, за да види какви подаръци ѝ е 
оставил белобрадият старец. 
- Весела Коледа!- провикнало се малкото момиченце и бързо разопаковало 
подаръците. 
- Днес сме канени на обяд у баба Коледка и дядо Коледко, нали не сте 
забравили?- казала малката Елизабет. 
- Разбира се, че не сме забравили- отговорила майка ѝ и се усмихнала топло.- 
Коледа е семеен празник, затова всички се събираме около трапезата. 
Традиция е на масата да присъства питка с късметчета, затова съм 
поръчала на леля ти Ейми да омеси такава. 
Станало време за обяд. Елизабет Крисмас и родителите ѝ се запътили към 
къщата на баба ѝ дядо ѝ. Оставили детето пред къщата на родители си и 
отишли да вземат коледната питка. Ето затова Елизабет подранила за 
обяда и влезнала в къщата преди всички. Но нещо необичайно се случвало в 
задния двор. В лятната къща се чували  някакви странни шумотевици. 
Малкото момиченце надникнало любопитно през едно малко прозорче. И 
какво да види- вътре светели безброй коледни свещи, навсякъде обикаляли 
малки джудета, елфчета и феички. А между тях обикаляла баба Коледка и им 
давала наставления: 
- Това тук не е така, онова там се прави. Ей, ти....трябва да побързаш. 
Дядо Коледко седял на един люлеещ се стол и пиел чай. Четял от дългия 
списък с писма, които децата от целия свят му изпращали всяка годината. 
В този миг Елизабет се провикнала: 
-  Какво е това? Какво се случва тук? 
- О, Елизабет! Мило дете, влизай бързо докато някой не те е видял. Сама ли 
си? Къде са родителите ти? Много е важно никой да не те е видял,че влизаш 
тук от задния двор. 
- Мама и татко отидоха до леля Ейми, ще дойдат по-късно. Никой не ме видя 
да влизам тук. 
- Слава богу! Ето, че дойде време да ти кажем тайната, която дълго време 
крием от теб. 
- Ние не случайно се казваме Дядо Коледко и Баба Коледка. Всъщност ние сме 
хората, които изработват и разнасят подаръците на децата. С помощта 
на всички тези елфи и феи, успяваме всяка година на този ден да зарадваме 
всяко едно детенце по света с така желания подарък. Ти като наша внучка, 
трябва да продължиш всичко това, което правим ние. Ето, затова е време 
да се запознаеш с всички. 
 - О, разбира се ще участвам. Може ли да ми покажете вашата 
работилница? 
Елизабет се запътила към голямата стая с писмата, където Дядо Коледко 
пиел чай. 
 - Но това е изумително!- започнала възбудено да бърбори момичето. 



 - Дядо, бабо, може ли аз да отговарям за писмата? 
 -  Разбира се, ние вече сме стари и едва прочитаме написаното с тези 
изнемощели очи. Но трябва да знаеш, че това е най-отговорната задача. 
Трябва внимателно да прочиташ желанието на всяко едно детенце, за да не 
бъде разочаровано. 
Елизабет разглеждала всички писма и намерила едно писмо с бананово листо 
на което пишело единствено „Аз не вярвам в Дядо Коледа“. Момиченцето се 
зачудило откъде ли може да пристига това писмо. Загледала се в 
пощенската марка на която пишело: Подател: Кари от Африка.  Елизабет 
попитала дядо си: 
 - Дядо, ти имаш ли шейна? 
 - Имам, разбира се. Как ще смогна да обиколя цялата земя, ако нямам? -
засмял се старецът. 
Елизабет му обяснила, че това момиченце не вярва в дядо Коледа и иска да я 
намери и да разбере причината, поради която детето е загубило вярата си. 
Дядо Коледко завел Елизабет в задния двор. Там, на тревата била паркирана 
прелестна червена шейна с шест северни елена. Елизабет веднага 
разпознала Артур, еленът от съня ѝ. Приближила, а той ѝ прошепнал: 
- Имаш ли от онези вълшебни джинджифилови курабийки? 
А тя плеснала развълнувано с ръце и казала: 
-Ама как?! Ти наистина говориш? Значи не е било сън! 
Елизабет му подала кутията с курабийки, която носела за баба си и дядо си. 
Артур бил толкова доволен, че по пътя към Африка бил най-бързия и най-
смелия елен, който някога сте виждали. 
 Пристигнали в Африка с шейната, а там било ужасна жега. Оставили 
шейната до един оазис и тръгнали да търсят момиченцето. Но как ще 
намерят Кари в толкова голяма държава, като Африка? Въпреки, че за 
мнозина това би се сторило невъзможно, Елизабет вярвала, че ще я 
намерят. Не след дълго пред тях се появило малко селце с няколко къщички 
от слама. В една от сламената къщичка ще познаете ли кой живее? Да! 
Кари. Тя била малко тъмнокожо момиче с права дълга коса, в която имало 
сплетени екзотични цветя и облечена с рокля от бананови листа. 
- Здравей! Аз съм Елизабет Крисмас и идвам от много далеч. Получих едно 
писмо и мисля, че е точно от теб. В него се пише, че Кари не вярва в Дядо 
Коледа и в Коледа, като празник. 
- Здравей!- отвърнала Кари.- Но ти как разбра за писмото? 
Елизабет се усмихнала и казала: 
- Помисли малко. Ти до кого изпрати писмото? 
- До Дядо Коледа. Но откъде знаеш за това писмо?- попитала Кари. 
Тогава Елизабет ѝ разказала всичко. Предложила ѝ да я заведе в дома на баба 
си и дядо си, за да види с очите си, че всичко което ѝ говорила е истина и 
Коледа съществува. Кари обяснила на Елизабет, че не вярва в Дядо Коледа, 
защото всички казват, че в Лапландия има сняг, а при тях сняг никога не е 
валяло, въпреки, че тя е молила за това Дядо Коледа многократно. 
- Ооо , но това е много лошо, да изгубиш  вярата си в Коледа. Коледа не е 
само сняг и подаръци. Тя е семейство, прегръдка, любов. Ела с мен искам да 
ти покажа нещо. 
Кари се съгласила, но Елизабет изведнъж спряла и погледнала лятно ѝ 
облекло. 



- Но така ще ти е студено- казала Елизабет. - Ето ти моят кожух облечи 
го. 
- Снегът студен ли е? А яде ли се? - попитала нетърпеливо Кари. 
Елизабет се засмяла и  се запътили към шейната на Дядо Коледа. 
- О, колко красиви магарета!- казала Кари. За пръв път виждам магарета с 
рога. 
Елизабет прихнала да се смее. 
- Ама ти наистина ли вярваш, че това са магарета с рога? Това са нашите 
еленчета. Те дърпат вълшебната шейна и Дядо Коледа обикаля с нея целия 
свят. 
- Хайде Артур, дийй- викнала Елизабет и елените потеглили. 
Много ли, малко ли пътували, никой не знае. Накрая пристигнали в снежна 
Лапландия. 
- Ооо!- възкликнала Кари и очите и се ококорили от възхищение. -Това ли е 
сняг? Прелестно е! 
Кари била като омагьосана. Ако това било сън, то тя не искала да се 
събужда. Елизабет показала на Кари през едно малко прозорче 
работилничката на Дядо Коледа. Вътре всеки бил зает и правел нещо. Кари 
гледала с широко отворени очи. Запознала я с джуджетата, елфите и всички 
отговорни коледната магия да съществува. 
Станало време  Кари да се прибира обратно в Африка. Елизабет ѝ напълнила 
една кутия с джинджифилови сладки. Дала ѝ и един буркан със сняг, който да 
занесе и покаже на другите деца от Африканското селце, в което Кари 
живеела. 
Двете момичета се прегърнали и си обещали да поддържат връзка. 
- Благодаря,  Елизабет!- казала през сълзи от щастие Кари. Ти сбъдна моята 
мечта да видя сняг и върна коледното ми настроение. Ти си чудесна 
приятелка. 
Африканското момиче се качило на шейната, водена от Артур и потеглила 
към родината си, а Елизабет се прибрала в къщата на дядо си и баба си, 
защото родителите ѝ вече били дошли и всички я чакали на трапезата. 
- Хайде, моето момиче. Къде се бавиш?- попитала майка ѝ. 
- Съжалявам мамо, имах да свърша нещо важно.- и намигнала на дядо 
Коледко. 
На следващата Коледа новата отговорничка за писмата мисис Елизабет 
Крисмас преглеждала новодошлите писма. Изведнъж от машината изскочило 
едно писмо опаковано с бананово листо. Елизабет веднага се досетила от 
кого е това писмо. Усмихнала се и зачела: 
 „Скъпа Елизабет, аз съм много добре, нямах търпение отново да дойде 
Коледа, за да ти пиша. Всички много харесаха твоите джинджифилови 
курабийки, а снегът в буркана стана вода, която нарекохме вълшебна 
Коледна вода. Вече всички деца от нашето село вярват в магията на Коледа 
и скоро ще получиш още много писма опаковани с бананови листа. А аз си 
пожелавам кукла с мигащи очички и руси къдрички. Ще я кръстя Елизабет 
Крисмас и винаги ще си спомням онзи незабравим ден, в който ми върна 
вярата в Коледа. 
Твоя приятелка: Кари” 
Елизабет отишла до  прозореца и си спомнила с топла усмивка за този 
прекрасен ден. След това наляла две чаши топъл чай. Занесла ги на своите 



баба и дядо, които отново работели усърдно за поредните коледни подаръци 
за децата по света. 
– Весела Коледа, мили деца ви пожелават  Елизабет Крисмас и нейните баба 
Коледка и дядо Коледко. И не забравяйте да вярвате в чудеса. 
   
  
Габриела Николаева Апостолова от 4.В клас 
 

ГРАМОТА ОТ СВЕТОВНО ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ ПО МЕНТАЛНА 
АРИТМЕТИКА 

Публикувана на: 14.12.2021г. 
 

На 27.11.2021 г. Даниел Динков Атанасов от 2.В клас се класира на 26-то 
място сред 6186 участници от 41 държави на Световно онлайн състезание 
по ментална аритметика. 
Желаем на Даниел нови математически постижения! 
  
Автор на статията: Антоанета Желязкова 
  

 
 
 

КОЛЕДНА ФАНТАЗИЯ, СЪТВОРЕНА С МНОГО СРЪЧНОСТ И ЛЮБОВ 
Публикувана на: 14.12.2021г. 

 
От много години в нашето училище се утвърди прекрасната традиция в 
организирането на коледен базар. 
Децата вече придобиват истински умения и опит в изработване на коледни 
сувенири. В седмицата преди светлия празник те проектират своите идеи, 
събират материали и обменят мнения. Прекрасно е да гледаш сияещите очи 
на учениците, които подреждат своите произведения. Появява се прекрасен 
свят от коледни фигури – кукли, миниатюрни коледни елхи, картички, 
камбанки, изработени от подрастващите майстори. 
За нас е удоволствие да видим как децата развиват умения в 
декоративните изкуства. 
Нашите възпитаници се превръщат в чудесни наши помощници при 
продажбата на техните произведения. Така те получават първите си уроци 



в професията на продавач-консултант. В нашия базар винаги има 
благотворителен елемент. Децата никога не забравят за другите свои 
връстници в неравностойно социално положение и винаги им поднасят 
приятни изненади. 
Щастливи сме, когато виждаме как добрия дух на Коледа се събужда от 
детските ръце и сияе в очите на всички. 
  
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/266 
  
  

 

 
 

НАГРАДИ ЗА КЛУБ „ЕКОПРИЯТЕЛИ” ОТ РИОСВ – ХАСКОВО 
Публикувана на: 17.12.2021г. 

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/266


Клуб „Екоприятели”, с ръководител госпожа Дияна Атанасова, взе участие в 
инициативата на РИОСВ – Хасково – изложба на тема: „Коледна украса от 
отпадъчни материали” с изработени от участниците в клуба коледни 
продукти. 
На 16.12.2021 г. регионалната екоинспекция в град Хасково награди най-
активните си млади сътрудници за принос  в опазване на околната среда и в 
развитието на екологичното образование на подрастващите. Отличията 
„Приятел на природата” за 2021 година се присъждат на осем хасковски 
училища, детски градини и еко клубове, участвали най-активно в 
организираните от РИОСВ – Хасково инициативи. Сред наградените 
участници е и клуб „Екоприятели” от СУ „Васил Левски” – Хасково. 
Подарък за екоинспекцията беше поднесен от Михаела Величкова от 5В 
клас, който бе нейна лична творба на еко тема. 
За всички отличени от РИОСВ – Хасково имаше грамоти с надпис „Приятел 
на природата”, както и хранилки за птици, календари, книги и 
информационни материали. 
  
Автор на статията: Дияна Атанасова 
  

 



 
 

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ОТ 3.А КЛАС –  
НОСИТЕЛ НА СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕСЕННИЯ КРЪГ НА ТУРНИРА 

„МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ” 
Публикувана на: 20.12.2021г. 

 
Проведе се есенния кръг на турнира „Математика без граници”. 
В него участваха над 18 200 ученици от 23 страни: Австралия, Азербайджан, 
Армения, България, Виетнам, Естония, Индонезия,  Казахстан, Канада, 
Китай, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, Северна Македония, Словения, 
Сърбия, Тайван, Турция, Узбекистан, Филипините, Хонг Конг и Черна гора. 
Състезанието се проведе в реална среда на 27.11.2021 г. 
Стефан Бориславов Георгиев от 3.А клас, ученик в СУ “Васил Левски” – град 
Хасково, е състезател от академия „Атлантида” и печели сребърен медал. 
Желаем на нашия състезател нови успехи във всички предстоящи 
математически турнири! 
  
  
Автор на статията: Нели Петрова 
  



 

 
 
 
 
 
 

СТАРИ РИТУАЛИ И МОДЕРНИ ИДЕИ 
Публикувана на: 22.12.2021г. 

 
Голямото месене всяка година в нашето училище се превръща в най-
хубавата атракция за децата в предколедните дни. Чувството на 
удовлетворение да замесиш хляб със собствените си ръце остава за цял 
живот. Учениците се запознават с вековни традиции в приготвянето на 
ритуалните коледни погачи. Докосват се до онова свещенодействие, което 
са изпитвали прадедите им. Учениците започват да разпознават 
символиката в народните вярвания и придобиват по-добра представа за 
корените си. По този начин се стремим да приобщим децата към 
духовността, която е концентрирана във великите коледни празници. 



Учениците от 1.клас до 12.клас с почти еднакво вълнение изготвят своите 
ритуални питки. Резултатите от конкурса за най-хубава коледна пита се 
обявява в последния ден преди ваканцията. Тогава победителите се снимат 
с произведенията си. По групи във Фейсбук се обявява фотоконкурс за 
снимки на коледни специалитети, най-вече погачи. 
В днешните времена, когато духовността и традициите често са 
пренебрегвани, ние се опитваме да съхраним вярата и духа на Коледа, която 
обогатява и озарява всичко. 
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  
  
Повече снимки може да видите в нашите галерии или на следните линкове: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/267 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/268 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/269 

  

  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/267
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/268
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/269


 
 
 

 КОЛЕДУВАНЕ 
Публикувана на: 23.12.2021г. 

 
Стана вече традиция в нашето училище, в последния учебен ден от 
старата година, всички ученици да посрещат коледари. Със своите добри 
наричания и песни те пожелаха на всички здраве, щастие и берекет през 
новата година. 
  
Пожелаваме на всички учители, ученици и служители от СУ „Васил Левски” – 
Хасково светли Рождественски празници и щастлива Нова година! 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/270 
  

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/270


 
 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 
 

11 ЯНУАРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ!“ 
Публикувана на: 11.01.2022г. 

 
В индийската култура пише, че най-лошото прегрешение е 
неблагодарността. В САЩ има ден на благодарността, но той е от най-
обичаните празници. В Китай и Тибет  будистките монаси  учат децата да 
благодарят с най-красивите думи. Традициите са много важна основа, с 
която се поставя културата на благодарността. Ние имаме „Благовец“, 
където прошката и благодарността вървят ръка за ръка. 
Задавали ли сте си въпроса каква е силата на думата „Благодаря“? Тя ражда 
усмивки от двете страни, тя води до протягане на ръце и доверие. Думата 
„Благодаря“ ляга в сърцето на човешките отношения. Тя дава крила 
понякога на човека който я получава. 
Без думата „Благодаря” няма любезност, а любезността, според Сервантес, 
е най-евтиното и най-печелившото нещо на света. 
Затова нека непрекъснато ни съпътства думата „БЛАГОДАРЯ“! 
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/271 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/271


  

 
 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 

19 ФЕВРУАРИ 
ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ! 

Публикувана на: 18.02.2022г. 
 

Премина седмицата, посветена на Васил Левски, когато свеждаме глави 
пред делото на Апостола, когато изправяме чела, че сме горди българи, 
имащи честта да учим в училището, носещо името „Васил Левски”. 
Непреходността на Апостоловото дело няма нужда да бъде доказвана, но 
има нужда да бъде напомняна. Да се помни! Да се знае! 



За тази цел в нашето училище, носещо името на достойния българин, в 
рамките на една седмица се проведоха различни инициативи: 

 Всички ученици от 1. до 4.клас се включиха в традиционната надпревара 
„Лъвски скок”, показаха своите възможности и най-добрите бяха 
възнаградени с почетни грамоти. 

 Учениците се включиха в изготвянето на изложби от рисунки и снимки, 
оригинални табла с интересни факти от живота на Васил Левски. 

 В класовете се проведоха беседи, рецитали, презентации. 
На 17.02.2022 г. всички класове, под ръководството на класните 
ръководители, поднесоха цветя пред паметника на Апостола, а 
четвъртокласниците посетиха паметната плоча до ОУ „Св.Климент 
Охридски” – град Хасково. 
На 18.02.2020 г. се проведе общоградско тържество, в което с рецитал на 
ученици се включи и нашето училище. На възпоменанието за Апостола 
присъстваха кмета на град Хасково – Станислав Дечев, областният 
управител на град Хасково – Катя Панева, представители от РУО – 
Хасково, граждански организации и гости на събитието. 
  
  

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ! 
  
  

Повече снимки от събитието може да видите в нашите галерии или на 
следните линкове: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/272 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/273 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/274 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/275 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/276 

  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/272
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/273
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/274
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/275
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/276


 
  
  
 
 

ЗАВЕТЪТ НА АПОСТОЛА 
Публикувана на: 21.02.2022г. 

 
По повод патронния празник на нашето училище и в чест на Апостола на 
свободата, в часовете по информационни технологии учениците се 
запознаха с уникалния дигитализиран почерк на Васил Левски. С този почерк 
те изработиха текстов документ „Заветът на Апостола“ с едни от най-
известните му слова. 
Учениците изпълниха задачата с ентусиазъм и интерес, като по този начин 
успяха да се докоснат до почерка и духа на Апостола. 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/277 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/277


 

 

 
  

ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ РОЛЕВА ИГРА 
 

Публикувана на: 21.02.2022г. 
 



Предизвикателство пред всеки учител е да насърчи децата да говорят на 
чужд език. Учениците са неуверени и неспокойни, но това може да се 
промени.  Обучението под формата на игра винаги е по-интересно и 
полезно. 
В часовете по английски език, с ръководител г-жа Д. Бойкова, учениците от 
4.а, 4. б  и  4. г клас се забавляваха, докато сами изработваха своята 
образователна игра. Всяко дете нарисува любимата си храна или напитка, 
след което „магазинът“ отвори. Чрез ролева игра  на продавач и купувач, 
четвъртокласниците упражняваха диалогична реч на английски език: учтив 
поздрав, въпрос, свързан с наименованието и цената на продукт и  
съответен отговор . Въвлечени в  ситуация от ежедневието, децата 
пресмятаха цената на покупката и връщане на точно ресто, като по този 
начин затвърдяваха знанията си по математика. Играейки, те неусетно 
упражниха своята лексика и граматика.  В учебно-възпитателния процес 
бяха включени и междупредметни връзки по английски език, изобразително 
изкуство и математика. Учениците обогатиха социалните си умения, 
развиха своите ключови компетентности и изградиха трайни умения за цял 
живот. 
  
Автор на статията: Даяна Бойкова 
  

  
Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/278 

  

 
 

23 ФЕВРУАРИ – ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА, 
ПРОТИВ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

Публикувана на: 23.02.2022г. 
 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/278
https://www.soulevski-hs.com/article_images/source/Aviber_ - Copy.jpg


Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против 
тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. 
За пръв път „Денят на розовата фланелка“ е проведен в Канада през 2007 
година като протест,  организиран от двама ученици – Дейвид Шепърд и 
Травис Прайс. Те се обличат в розово, за да символизират своята позиция и 
неприемане на тормоза в училище. 
При откриването на учебната година в тяхното училище група по-големи 
ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че бил облечен с 
розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден Дейвид и Травис купили 
и раздали на съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното 
дете. Тази инициатива бързо става популярна сред учениците от други 
училища и държави и днес хиляди училища по целия свят и милиони ученици 
честват този ден. 
НЕ на тормоза в училище! 
Учениците подкрепиха световната инициатива Ден на розовата фланелка – 
„Не“ на тормоза в училище. Децата беседваха по темата с класните си 
ръководители и учители ЦОУД. Всички, включително учителите, бяха 
облечени в подходящо облекло с различни нюанси на розовото. Учениците 
нарисуваха розови фланелки, изрязаха ги и заедно украсиха табло против 
училищния тормоз. Написаха и отправиха специално послание как да се 
разбираме по-добре и да станем по-успешни хора в живота. Проведоха 
беседи и гледаха презентации. 
  

 
Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/279 

  

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/279


 

 

 
 

  
 



ВНИМАНИЕ! ТОРМОЗ! 
Публикувана на: 24.02.2022г. 

 
Тормозът между подрастващите се превръща в тежко осезаем и опасен 
проблем, който не може да се неглижира. Това явление няма как да бъде 
изкоренено, но трябва непрекъснато да се търсят механизми за неговото 
ограничаване. 
Първата стъпка в превенцията срещу тормоза е бдителността. 
Ученическото поведение трябва да бъде непрекъснато следено. Не трябва 
да се пренебрегват никакви сигнали за претърпяно насилие. Втората 
стъпка е придобиване на по-добра професионална култура у педагозите в 
областта на девиантната психология/психология на неприемливото 
поведение/. Третата стъпка е провеждането на срещи със специалисти 
изследващи проблема – психолози, психиатри и инспектори от детска 
педагогическа стая към МВР. Четвърта стъпка е работа с родителите. 
Позитивен ефект върху смекчаването на училищния тормоз би имала обща 
среща между ученици, родители и специалисти-психолози работещи по 
проблема. Пета стъпка е борба с негативните примери. Трябва да се 
извършва дегероизация на насилника, който се е превърнал в идол и пример 
за подражание в обществото. 
Трябва да се толерират добрите обноски. От най-ранна училищна възраст е 
необходимо да се разясняват важните нравствени категории. 
Да си припомним думите на Сервантес: „Няма нищо по-евтино и нищо по-
печелившо от любезността”. 
  
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  
  

 
 
 

НЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА! 
Публикувана на: 25.02.2022г. 

 
На 23.02.2022 г., за да кажат „Не на насилието и тормоза!“ се обединиха и 
учениците от 2г и 7в клас в СУ „Васил Левски“, под ръководството но 
училищния психолог Таня Каражекова. Те участваха в тренинг под надслов 
„Клас от приятели“, където заедно решаваха практически казуси, свързани с 
темата и си припомниха кои са приемливите начини за справяне с подобни 
ситуации. Малките получиха подарък от големите ученици „Дневник на 



доброто“, в който да отразяват всички добрини извършени в училище, с 
пожелание при следващата им среща той да бъде препълнен. 
  
Автор на статията: Таня Каражекова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/280 
  

 

 
  

 
 
 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/280


 
 

НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОТО ФОРМИРОВАНИЕ 
Публикувана на: 01.03.2022г. 

 
Учениците от 5. и 7.клас на СУ „Васил Левски” – град Хасково посетиха и 
разгледаха въоръжението на военното формирование 52740. 
Денят на отворените врати е организиран по повод 1 март – празник на 
батальона в Хасково и отбелязване на 20 години от неговото създаване. 
Децата бяха много развълнувани от посещението и с голям интерес 
разгледаха изложените образци на военна техника. 
  
Автор на статията: Надя Ангелова 
   

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
 https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/281 

  
 

МЕСЕЦ МАРТ 
 

С УСМИВКАТА НА БАБА МАРТА 
Публикувана на: 01.03.2022г. 

 
Прекрасните традиции остават в детските души не без нашата помощ и 
загриженост. 
Първи март винаги идва с усмивката на Баба Марта, която се отразява в 
грейналите детски очи. 
Учителите от ЦОУД полагат усилия празникът да става все по-
атрактивен. Седмица преди красивия ден се създава работилница за 
мартеници. Учителите от ЦОУД в часовете по интереси запознават 
децата с вековните традиции и ритуали на първия мартенски ден. Онези 
детски творби, които имат най-красив дизайн винаги остават отличени. 
Дърветата в училищния двор и в центъра на град Хасково осъмнаха 
украсени с прекрасни произведения на малките приложници. Така се 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/281


стимулират художествените способности у децата и се съхранява 
родовата памет. 
Учителите от ЦОУД имат мисията всеки първи март да идва с все по-
широка усмивка, а древните традиции очакват да бъдат модернизирани. 
  
Автор на текста: Зоя Димова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/282 
  

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/282


 
 
 

ТРЕТИ МАРТ В УЧИЛИЩЕ 
Публикувана на: 02.03.2022г. 

 
На 3 март 1878 година българският народ дочака своята свобода. 
Датата 3 март отново кара България да изгрее върху картата на Европа и 
на света. Идеалите на всички родолюбци намират израз в онази мощна 
България, стъпила на три морета, но колкото и мимолетен да е този миг 
на всенароден екстаз той ще остане завинаги в народното съзнание. 
В навечерието на празника учителите от ЦОУД организираха много 
инициативи за отбелязване на този ден. Бяха изработени постери по случай 
националния празник. Много ученици нарисуваха картини, посветени на 
трети март. В отделните класове, по време на часовете по интереси, бяха 
прочетени патриотични стихове от нашите класици. Учениците написаха и 
прочетоха есета, посветени на датата на националния празник. 
Трети март е ярка и много оспорвана дата в българската история, но 
никога няма да бъде заличена. 
  
Автор на текста: Зоя Димова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/283 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/283


 

 
 
 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА СВЕТИ ПАТРИК – 17 МАРТ 
Публикувана на: 17.03.2022г. 

 
Днес е Денят на Свети Патрик и учениците от шестите класове на СУ 
„Васил Левски“ – гр. Хасково, отбелязаха празника като подготвиха проекти, 
презентации, прочетоха и разказаха интересни факти в часовете по 
английски език. 
А какъв е празникът на Свети Патрик? 
Свети Патрик е светецът-патрон на Ирландия. Според преданията, 
светецът е роден в Британия около 385 г. сл. Хр. Неговите родители били 
римски граждани на служба в Шотландия и Уелс. 
Като момче, на 14-годишна възраст, бил заловен и отвлечен в Ирландия, 
където прекарал 6 години в робство, пасейки овце. Един ден получил видение 
как да избяга обратно в Британия. 
Свети Патрик се завърнал сред ирландските езичници като мисионер, 
когато навършил 30 години. Той пренесъл латинската азбука в Ирландия, 
като я ползвал, докато проповядва християнството. (Не прилича ли Свети 
Патрик по това на светите братя Кирил и Методий?) 



Вярва се, че Свети Патрик е умрял на 17 март 461 г. – затова неговият 
празник е на 17 март. 
Според легендата Свети Патрик използвал трилистна детелина, за да 
обясни единството на Светата Троица, т.е. на Исус, Светия Дух и Бог. 
Детелината днес е национален символ на ирландците. 
  
Автор на статията: Костанса Костадинова 
  

 

 



 
  

 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА 

„С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА“ 
Публикувана на: 21.03.2022г. 

 
За поредна година Община Хасково със съдействието на РУО – Хасково, 
Национален съвет на БЧК и РДПБЗН – МВР, организира и провежда Конкурс 
за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“. Учениците от 2г клас 
проявиха интерес да вземат участие в Конкурса със свои рисунки. 
Обсъдихме възможни идеи, припомнихме си изученото в Часа на класа за 
справяне с кризисни ситуации и природни бедствия, както и изводите от 
часовете по Околен свят за различните възможности за действие при 
възникнали непредвидени ситуации. Учениците рисуваха според 
изискванията на Конкурса, съобразено с темата. После направихме изложба 
в класната стая. Учениците „разказваха“ по своята рисунка. За децата беше 
важно да представят своите знания и опит върху рисувателния лист. 
Изпратихме за участие 24 рисунки. Сега очакваме резултатите, които ще 
бъдат известни в края на месец март. И си обещахме следващата година 
отново да участваме, вече с по-богат опит. 
  
Автор на статията: Росена Хаджиева 
  



 

 
 



 
 
 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 
Публикувана на: 22.03.2022г. 

 
Чистата вода е живот. За съжаление начинът, по който използваме и 
опазваме този ценен ресурс оказва влияние не само върху нашето здраве, но 
и върху всички форми на живот. 
На 22 март всяка година хората отбелязват Световния ден на водата. 
  Целта е да привлече внимание върху важността на питейната вода и 
защитата на водните ресурси. Оценявайки този проблем учениците от 
нашето училище за пореден път се включиха в инициативата. 
Учениците от 5.клас се запознаха с методи за пречистване на водата и 
демонстрираха някои от тях. Учениците от 6.клас разработиха проекти, 
които илюстрираха основните замърсители на природните води . 
Участниците показаха разбиране и поглед към значението на водата в 
живота ни и някои го изобразиха в рисунки. 
Тази година ООН е поставил фокус върху подземните води, като организира 
конкурс на тема: „ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО 
ВИДИМО“. Учениците от 7В клас Божидара Кутетерова, Камелия 
Джамбазова и Кристиян Цанов направиха своите проекти под формата на 
филмчета и изпратиха линк до организаторите. Творбите бяха високо 
оценени и включени в онлайн изложба ( #MyGroundwaterStory ) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=aJtVGmuSSns 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Yu2jOORe5Pw 
  
Автор на статията: Ани Динкова 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aJtVGmuSSns
https://www.youtube.com/watch?v=Yu2jOORe5Pw


 

 
 
 
 
 
 

В ПЛАНЕТАРИУМА 
Публикувана на: 22.03.2022г. 

 
Във връзка с Денят на Земята, учениците от четвъртите класове на СУ 
„Васил Левски” посетиха планетариума „Джордано Бруно” в град 
Димитровград. Посещението бе с учебна цел – да разширят и затвърдят 
знанията си за Слънчевата система. С голям интерес учениците слушаха 



беседата и отговаряха на въпросите на лектора. Увлекателната прожекция 
завърши с аплодисментите на децата. 
  
Автори на статията: Таня Чонева, Иванка Грозева, Иванка Колева, Дора 
Димова 
  

 

 



 
 
 

ВАНЕСА КИРЕВА ОТ 5.А КЛАС –  
НАША ГОРДОСТ 

Публикувана на: 24.03.2022г. 
 

Ванеса Данаилова Кирева е ученичка от 5.А клас. Тя е участник в Детската 
академия на науките, изкуствата и спорта . Това е  институция и 
средище за развитие и подкрепа на таланта и уменията на децата в 
сферата на науките, изкуствата и спорта. 
Ванеса има присъден златен медал от участието си в Международен кръг 
на Международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещето" 
(FISO): 6 март 2022 г., в областта на изкуството. 
  
Желаем на Ванеса нови успехи във всички предстоящи състезания! 
  



 
 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И „СТЪПАЛА НА ЗНАНИЕТО“ 
Публикувана на: 25.03.2022г. 

 
За поредна година учениците от СУ „Васил Левски“ – гр. Хасково взеха 
участие в състезанието „Стъпала на знанието“.  В него участваха силно 
мотивирани млади хора, готови да покажат своите знания. 
СУ „Васил Левски“ – гр. Хасково се включи в състезанието с 32 ученици на 
първи кръг, 8 от които се класираха за втори кръг, а до финален кръг 
достигнаха Даяна Стоянова (5.клас) с 46 точки и Жанет Ванова (6.клас) с 46 
точки. 
Състезанието „Стъпала на знанието“  се организира за ученици от 5. до 
12.клас по Програма „Стъпала на знанието“ на Сдружение „10 книги“. То се 
провежда в два кръга: Първият предварителен кръг включва тест върху 
учебното съдържание от предходната учебна година, а Втори 
предварителен кръг - писане на текст, ограничен в 2 /две/ страници голям 
формат. Във финалното състезание „Стъпала на знанието. Български език 



и литература“ участват всички, които са показали максимален резултат 
(46-50 точки) в двата предварителни кръга. 
Всички участници в състезанието получават грамота за участие, а 
показалите резултат от 50 точки – грамота за победител. Имената на 
показалите максимален резултат се обявяват и на сайта на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“. 
Награждаването на участниците се извършва от Програма „Стъпала на 
знанието“. 
  
  
Автори на статията: Надя Ангелова, Радостина Димова 
  

 
 

 
 



 
 

ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ГОРИТЕ 
Публикувана на: 28.03.2022г. 

 
Всяка година на 21 март светът отбелязва Международния ден на горите, а 
в началото на април е Българската седмица на гората /4 – 10 април/. 
Честването на тези събития има за цел да подчертае значението на 
горите за живота на Земята и да призове всички хора да ги опазват. 
Горите – тези чудновати и сложни екосистеми. Освен, че са дом на 
множество растения и животни, горите носят големи ползи за човека. 
От праисторически времена до днес ползваме горите за осигуряване на 
прехрана, добив на дървесина, гъби, билки, горски плодове. Те са чудесно 
място за туризъм, отдих и почивка. 
Изпълнителна агенция по горите ежегодно инициира събития, свързани с 
отбелязването на тези дни. Тази година, една от инициативите „Разучи 
химна на гората „Хубава си моя горо“, беше подкрепена и от Държавно 
горско стопанство – Хасково и с голямо вълнение реализирана от, 
учениците от 1.А клас и 2.Г клас от СУ „Васил Левски“. 
С вдъхновение и любов, с преклонение пред красотата на българската 
природа, избрахме да заснемем видеоклипа на изпълнението сред хубостите 
на гората. Ентусиазираните ученици пяха с удоволствие. Видеоклипът бе 
предоставен на Организаторите за участие в националното събитие. 
С тази инициатива се дава началото на редица събития, посветени на 
Седмицата на гората. 
  
  
Автори на статията: Росена Хаджиева и Ирена Данева 
  



 
 
  

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО 
ГЕОГРАФИЯ 

Публикувана на: 29.03.2022г. 
 

За областния кръг на олимпиадата по география и икономика се класираха 
19 ученици от нашето училище. 

 Призови места заеха: 
  

Елица Данаилова Лалева от 5Г клас – 1.място 
 Здравко Иванов Толумбаджиев от 6В клас – 2.място 

 Аптула Емин Аптула от 7Б клас – 5.място 
  

Поздравления и нови успехи! 
  

 



   
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В КОНКУРСА 

„С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” 
Публикувана на: 30.03.2022г. 

 
Учениците от 2.Г клас участваха в конкурса „С очите си видях бедата”. 
Техните рисунки са  оценени по достойнство. 
  
1.място – Магдалена Тончева 
  
2.място – Живко Жечев 
  
3.място – Дамла Фикрет и Магдалена Пандърова 
  
Детските им рисунки ще бъдат изложени от 10 до 21 май 2022 година, във 
фоайето на ОП „Младежки център” – град Хасково. 
  
Поздравления и нови успехи! 
  

 
 
 

МЕДАЛИСТИТЕ НА 3.А КЛАС – 
НАШАТА ГОРДОСТ! 

Публикувана на: 30.03.2022г. 
 

Учениците от 3.А клас не спират да трупат постижения и награди от 
престижни състезания и събития във всяка област. 
  
Златните деца на класа: 
  



Косара Атанасова – златен медал от Национален конкурс „Моите детски 
мечти” – по изобразително изкуство. 
  
Неда Стоянова – 1.място на турнир по художествена гимнастика 
„Съзвездия на красотата” – с танц „Цар Лъв”. 
  
Антон Владев – сребърен медал от турнир по тенис на маса. 
  
Дерзайте, напред! 
  
  
Автор на статията: Нели Петрова 
  

 
  
 

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЯВА НА НАШИ СЕДМОКЛАСНИЦИ 
Публикувана на: 30.03.2022г. 

 
Международният ден на водата набира все по-голяма популярност. Еко-
проблемите по опазване на водните ресурси достигат до все по-широки 
обществени кръгове. Но успеха на природозащитните кампании зависи от 
приобщаването на младите хора към тях. 
Тази година ООН поставиха акцента върху опазването на подпочвените 
води. 
Божидара Кутетерова, Камелия Джамбазова и Кристиян Цанов, с помощта 
на своята научна ръководителка Ани Динкова, изготвиха своите проекти 
във вид на филмчета. Клиповете на учениците от 7.В клас бяха изпратени 
към линк до организаторите на форума в Женева. 
Творческите усилия и научната подготовка на ученици и преподаватели 
беше високо оценена. Техните клипове бяха включени в онлайн група под 
името „Моята голяма водна история”. 
Постижението на нашите седмокласници и госпожа Ани Динкова бяха 
забелязани и от други институции в град Хасково. Младите автори на 
научно-популярни филми и тяхната ръководителка бяха поздравени от инж. 



Наталия Пачеманова – директор на РИОСВ – Хасково, а клиповете на 
нашите ученици бяха публикувани на сайта на РИОСВ – Хасково. 
Отбелязването на Международния ден на водата се превръща в традиция в 
училище „Васил Левски”. През изминалата година, тогавашните 
шестокласници от 6.В клас, за този ден бяха подготвили есета, приказки, 
клипове и много снимков материал на интересни водни обекти. 
Учениците започват да осъзнават значението на водните ресурси и по-
специално на подпочвените води в аграрно, индустриално и климатико-
адаптационно отношение. 
Мисълта за спасяването на природните богатства окрилява и вдъхновява. 
Чакаме с нови оригинални идеи следващия Международен ден на водата, 
който ще бъде на 22.03.2023 година. 
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  

 
 
 

ХУДОЖЕСТВЕНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „МОЯТА МЕЧТА“ 
Публикувана на: 30.03.2022г. 

 
За първа година издателство „Klett” организира конкурс за детска рисунка на 
учениците от 1 – 4 клас под мотото „Моята мечта“. За учениците от 
нашето училище - СУ „Васил Левски“, информацията за събитието беше 
предоставена от г-жа Бойкова. С огромно желание децата от 2.г, 3.а, 3.б, 3.в, 
4.а, 4.б клас пресъздаваха своите художествени фантазии. С голямо 
нетърпение очакваха резултатите от националното събитие. Непринудена 
радост и удовлетворение изпитаха малките художници, които бяха 
удостоени с грамоти и значки „Мечтател“. 
  
Автор на статията: Даяна Бойкова 
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/284 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/284


 

 

 



 
  

ПРОЕКТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „MY LUNCHBOX“ 
Публикувана на: 30.03.2022г. 

 
Учениците от 3.а и 3.б клас изработиха интересни проекти по английски 
език на тема „My lunchbox“. С голям ентусиазъм изработиха кутии за обяд 
от различни видове материали. Нарисуваха храните, които харесват, както 
и тези, които не предпочитат. Представиха своите проекти пред класа, 
като упражниха лексиката и граматиката си. С помощта на г-жа Бойкова – 
учител по английски език, учениците направиха изложба във фоайето на 
училището. 
 Автор на статията: Даяна Бойкова 
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/285 

  

 
ДОБРИ ПРАКТИКИ – 

СЪВМЕСТЕН УРОК МЕЖДУ 3.А КЛАС И 11.А КЛАС 
Публикувана на: 31.03.2022г. 

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/285


Няма един правилен начин на преподаване, защото всеки клас е различен. 
Важното е да използваме информацията и ние учителите да я адаптираме 
към нуждите на учениците си. Децата учат най-добре, когато правят 
връзка между урока и реалния свят, а още по-лесно, когато големите 
какички и батковци от 11.А клас, с класен ръководител госпожа Ваня 
Хъркова, презентираха как се правят хербарии. Разказаха за наутилуса от 
Средиземно море, за лишеи от Южния полюс, за истинския скелет на заек и 
костенурки. От експонатите имаше и такива на 56 години. 
  
  
„Дай ми начална сила! Виж колко далеч ще стигна! 
Затрупай ме с работа, докато се уморя. След това ми дай нова сила. 
Открехни вратата и накарай тичешком да мина преди да се затвори. 
Преподавай ми така, че да се науча, а после –  
остави ме сама да поема в тунела на моя жизнен път.” 
   
Автор на статията: Нели Петрова, класен ръководител на 3.А клас 
   

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/286 
  

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/286


 
 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 
 

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА 
Публикувана на: 20.04.2022г. 

 
Можем ли да се похвалим, че традициите в нашето училище намират 
стабилна подкрепа и добра почва за своето развитие и съхранение? Ако 
съдим по ентусиазма на колегите и децата не е трудно да бъдем 
оптимисти. 
Всички класически празници и нови инициативи са посрещани с радост, 
интерес и уважение сред нас. Такова прекрасно преживяване е сравнително 
новото начинание, посветено на седмицата на детската книга. 
Изви се истински маратон на голямото четене, който учителите от ЦОУД 
подготвиха с активната изява на своите възпитаници. 
Учениците се запознаха с художествени произведения на литературата, 
умело подбрани, съобразно тяхната възрастова категория. 
Всички деца от началните класове имаха радостта да бъдат посетени от 
техните приятели от прогимназиалния курс на обучение, които им 
прочетоха класически и нови приказки от известни автори. 
Най-малките изобразиха в рисунки, апликации и съчинения впечатленията си 
от голямото четене. Мисля, че можем да бъдем удовлетворени от 
постигнатите цели. Успяхме да обясним на учениците, че книгите са най-
тихите и най-верните приятели. Те са най-мъдрите, най-откритите 
съветници и най-търпеливите учители, както е казал Чарлз Елиът. 
Очакваме, че литературата със своето универсално въздействие ще 
обогати нашите възпитаници, ще породи нови мечти и ще открие 
неочаквани перспективи пред тях. 
  
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  



  
Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/287 

  
  

 

 

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/287


  
МОИТЕ ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ 
Публикувана на: 21.04.2022г. 

  
На 19.04.2022 г., с учениците от 1г клас, с класен ръководител Антоанета 
Добрева и с участието и съдействието на училищния психолог, бе проведен 
тренинг, развиващ емоционалната интелигентност у децата, на тема 
„Моите чувства и емоции“. Заедно, с помощта на различни игри и 
упражнения те се учеха да разпознават своите чувства, както и чувствата 
на другите, овладяваха знания за това, как да ги контролират и 
трансформират и се забавляваха. 
   
Автор на статията: Таня Каражекова 
 

  
 
 



 
 
 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОЖАРНАТА В ХАСКОВО 
Публикувана на: 21.04.2022г. 

 
На 19.04.2022 г. учениците от 5.В клас при СУ „Васил Левски” имаха 
възможността да разгледат хасковската пожарна служба и нейната 
противопожарна техника. Благодарение на дружелюбните и отзивчиви 
пожарникари, децата успяха да видят пожарните коли отблизо и дори да се 
качат в тях.  Всички ученици получиха шанс да пръскат с противопожарен 
маркуч, което им достави огромно удоволствие. 
Началникът на пожарния екип изнесе лекция по безопасност при възникване 
на пожар, мерките за защита при пожар, основните стъпки при евакуация и 
даде жизнененоважни насоки, които да следват. Демонстрира пожарното 
облекло и облече ученик с него, за да може да усети професията по-отблизо. 
По време на лекцията - екипът получи сигнал за пожар, което даде 
възможност на учениците да видят целия експедитивен процес на обличане 
със защитни предпазни костюми и потегляне към алармираното място. 
Благодарим на пожарния екип за отделеното време, трябва да има повече 
демонстрации на професии в града, за да може учениците да се ориентират 
кариерно - още от малки. 
  
  
Автор на статията: Дияна Атанасова, Теодор Атанасов 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  



https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/288 
  

 

 
  

 
КЛУБ „ЕКОПРИЯТЕЛИ” ОТБЕЛЯЗАХА 22 АПРИЛ – 

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА 
Публикувана на: 21.04.2022г. 

 
Участниците в клуб „Екоприятели” изработиха проекти за  празника на 
Земята. С голям интерес и желание те отправиха своето послание за по-
чиста, красива и неповторима планета. Усилията и целта на всички тях е 
да съхраним света със синьото небе и бели облаци, да опазим чисти 
планините, горите и реките. да съхраним условията, в които да са 
гарантирани нашето здраве и развитие. 
  
Автор на статията: Дияна Атанасова 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/288


  
Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/289 

  

 

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/289


 
 

 ПРОЕКТ „MY FAVORITE FOOD” 
Публикувана на: 21.04.2022г. 

 
На 19.04.2022 г., в часа по английски език, учениците от 3.А клас изработиха 
макети от хартия на своите любими храни. След направено предварително 
проучване, третокласниците представиха на английски език информация за 
любимата си храна, свързана с произход, разпространение, състав и 
приготовление. Децата искрено се забавляваха и бяха удовлетворени от 
представянето на проекта си. 
  
  
Автор на статията: Даяна Бойкова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/290 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/290


 
  
 

ВЕЛИКДЕН В КЛУБ „LITTLE EXPLORERS“ 
Публикувана на: 21.04.2022г. 

 
На 20.04.2022 г. учениците от клуб „Little Explorers“ изработиха великденски 
книжки, тематично свързани с най-големия християнски празник – Великден. 
Децата четоха на английски език и отговаряха на въпроси към текст, 
усвоиха нова лексика, справиха се с определяне на правилни предлози и 
словоред на изречение. Третокласниците бяха щастливи и удовлетворени 
от красивите си изделия. 
  
Весел и пъстър Великден! 
  
  
Автор на статията: Даяна Бойкова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/291 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/291


 

 
 
 

В ДУХА НА ПРАВОСЛАВНАТА ТРАДИЦИЯ 
Публикувана на: 21.04.2022г. 

 
Мечтата за възкресението е тлеела вечно в народната душа. Нашият 
народ в продължение на половин хилядолетие е живял с тази надежда. За 
българите денят на Възкресението Христово е Великден и, може би, най-
тачения празник в народния календар. В него всеки българин е преживявал 
своето лично възкресение от робските тегоби. Саможертвата на Иисус 
карала предците ни да откриват в нея опора за всеки ден. Техните светли 
религиозни чувства намерили отражение в красивите ритуали на нашите 
народни обичаи. 
Великден идва с пролетта и тържеството на възобновителните сили на 
природата и по невероятен начин прокарва пътя на вярата. 



В часовете по интереси учителите от ЦОУД в нашето училище запознаха 
децата с библейското предание за Иисус, в духа на православната 
традиция. 
Децата разказаха за начините, по които се празнува светлия ден в 
различните краища на България и по-специално – в нашия регион. 
Организирана бе изложба на великденски яйца. В тяхната украса бяха 
използвани най-разнообразни техники за декориране. 
С радост наблюдавахме как всички предмети, изрисувани от детските ръце, 
се превръщат в художествени творби, в които бяха вложени много любов и 
старание. 
Изкуството и откриването на вярата облагородяват съзнанието и 
поставят основите на един по-добър свят. 
  
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  
  
Повече снимки може да видите в нашите галерии или на следните линкове: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/293 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/294 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/295 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/296 

  

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/293
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/294
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/295
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/296


 

 



 
 

ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ОТ 2.В КЛАС С ДИПЛОМА  
ОТ МЕЖДУНАРОДНА МАТЕМАТИЧЕСКА ОЛИМПИАДА 

Публикувана на: 28.04.2022г. 
 

През месец април 2022 година се проведе 14-та Международна олимпиада по 
ментална аритметика MINDSKILLS GLOBAL за Европа и Азия. 
Състезанието беше проведено онлайн с жива видеоконферентна връзка. 
Задачите за скоростна калкулация са решавани от общо 722 участници от 
24 държави. 
Ученикът Даниел Динков Атанасов от 2.В клас се класира на първо място 
сред родените през 2012 и 2013 година. 
Получената диплома е наградата за труда и постиженията на малкия 
математик. 
Желаем на Даниел още много успехи! 
  
  
Автор на статията: Антоанета Желязкова 
  



 
 

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ОТ 2.В КЛАС – 
ПОБЕДИТЕЛ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ 

Публикувана на: 29.04.2022г. 
 

На 9 април 2022 г. в град Стара Загора се проведе 23-ти Национален 
радиоконкурс за млади изпълнители на народни песни. Даниел Христов от 
2.В клас се състезава със 122 участници и спечели 1.място и професионален 
звукозапис в Радио Стара Загора. 
Ученикът е в школата за народно пеене „Зора Зорничка” с ръководител 
госпожа Иванка Топузова. 
Желаем на Даниел още много успехи в училище и на сцената за 
популяризиране на народната песен! 
  
Автор на статията: Антоанета Желязкова 
  



 

 
 

МЕСЕЦ МАЙ 
 

СВЕТЛИНАТА НА СЛОВОТО И СИЛАТА НА ПРОСВЕТАТА 
Публикувана на: 23.05.2022г. 

 
В спомените на поколенията има една дата, която никога не губи своето 
сияние. Двадесет и четвърти май винаги ще остане свързан с най-
съкровените мигове в живота на всеки, дори ако той не е избрал пътя на 
високата наука и изкуство. 



Кой може да изтрие мига на онова велико тайнство, когато детето се 
докосва до магическия код на буквите и вселената се отваря внезапно пред 
него. 
Това е най-значимото духовно събитие в живота на всеки, дори и да не го е 
осъзнал напълно, дори и да не може да го формулира добре. 
Ние, които изграждаме моста между детската душа и висшите духовни 
светове, най-добре знаем драмата и стойността на всеки учебен час, в 
който се опитваме да отвоюваме територия за познанието. И така 
достигаме до силата на просветата. 
Денят на писмеността и културата беше отбелязан по групи в ЦОУД. 
Децата направиха изложба от постери за специалния ден. Имаше концерт 
от песни и рецитал от стихове по темата в часовете по интереси. По 
този начин всички показаха своята дълбока признателност и почит към 
вечното дело на светите братя Кирил и Методий. 
За да можем чрез светлината на словото да достигнем до силата на 
просветата. 
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/297 
  

 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/297


 
  

 
ЧЕСТИТО НА ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ ОТ 3.А КЛАС! 

Публикувана на: 26.05.2022г. 
 

Неда Георгиева Стоянова от 3.А клас отново завоюва златно отличие по 
художествена гимнастика в град Пловдив! 
  
Автор на статията: Нели Петрова 
  

 
 

МАРТИН МИТЕВ ОТ 4.В КЛАС С НАГРАДА ОТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА 
РИСУНКА  

„С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” 



Публикувана на: 26.05.2022г. 
 

На 23 май 2022 г. бяха наградени авторите на най-добрите рисунки от 
областния етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си 
видях бедата”. Ученикът от 4.В клас Мартин Георгиев Митев се класира на 
първо място във възрастовата група 7-10 г. и получи грамота, предметни 
награди и шанс за участие в заключителния етап на конкурса, резултатите 
от който ще станат известни до края на месец юни. 
Всички ние му пожелаваме успех и още много награди и отличия! 
  
Автор на статията: Таня Чонева 
  

 



 
 
 

ДА СЕ УЧИМ НА ДОБРОТА И СЪПРИЧАСТНОСТ 
Публикувана на: 26.05.2022г. 

 
За пореден път учениците от 2.Г клас вземат участие в инициатива, 
свързана с детското творчество .Този път поканата е от Център за 
комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – 
Хасково .Благотворителната инициатива „Деца рисуват за деца“ е 
посветена на Международния ден на детето – 1 юни и Световния ден на 
околната среда – 5 юни .Мотото на рисунките е „Децата обичат 
Природата“. Учениците нарисуваха 12 тематични рисунки , които 
поставиха в паспарту , а тези с повече фантазия и творческо въображение 
изработиха прекрасни макети от природни материали .Подготвените 
рисунки и макети ще участват на 9 юни в благотворителна изложба с 
разпродажба на изделията .Така децата се надяват да подпомогнат със 
своите умения и труд закупуването на рехабилитационно оборудване за по – 
добра и пълноценна грижа на децата от Центъра. 
  
Нека бъдем добри и съпричастни! 
  
Автор на статията: Росена Хаджиева 
   

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
 https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/298 

  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/298


 
  

 
  
 БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „ДЕЦА РИСУВАТ ЗА ДЕЦА“ 

Публикувана на: 30.05.2022г. 
 

Учениците от клуб „Little Explorers“,  с ръководител  г-жа Д. Бойкова,  
откликнаха на поканата за благотворително събитие на Център за 
развитие „Интелект“. Темата на инициативата беше „Деца рисуват за 
деца“. Третокласниците с радост се включиха и показаха своите творчески 



възможности, като нарисуваха рисунки и изработиха сувенири от отпадъчни 
и природни материали. За положените усилията децата получиха заслужени 
подаръци и награди. 
Весела ваканция! 
  
Автор на статията: Даяна Бойкова 
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/299 
  

 
  

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ „LAPBOOK“ 
Публикувана на: 30.05.2022г. 

 
На прага на лятната ваканция децата направиха своите последни проекти 
за учебната година. В часовете по английски език, с ръководител: г-жа Д. 
Бойкова, учениците от 2. г, 3. а, 3. б, 4. а, 4. б и 4. г клас изработиха 
„lapbook“. Това е интерактивна, информационна папка, чието съдържание е  
посветено на определена тема. Събирането на подходяща информация и 
попълването на папката от учениците гарантира ефективното усвояване 
на предвидения учебен материал. Децата самостоятелно проучиха теми, 
свързани с опазване на флората и фауната, човешкото тяло,  опасности в 
интернет, скъпоценни камъни, митове и легенди. Използваха различни 
материали и техники в творческия процес и представиха в завършен вид 
своя лапбук пред класа. Този вид проектна дейност насърчава 
любознателността на децата и развива тяхната креативност. 
Весела ваканция! 
  
Автор на статията: Даяна Бойкова 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/299


  
Повече снимки може да видите в нашите галерии или на следните линкове: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/300 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/301 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/302 

  

 
  

 
  

 
МЕСЕЦ ЮНИ 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/300
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/301
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/302


 
ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ДЕТЕТО! 

Публикувана на: 01.06.2022г. 
  

 
 

ПЪРВИ ЮНИ – ДЕНЯТ НА БЪДЕЩЕТО 
Публикувана на: 01.06.2022г. 

 
Това е денят, в който се събуждат всички надежди, когато щастието да си 
заобиколен от градителите на бъдещето те завладява напълно. Тогава ние 
по всякакъв начин се опитваме да засвидетелстваме своята любов и 
отговорност към децата ни. Стремим се да сътворим най-красивата 
изненада, да оставим най-светлия спомен, за да може детството да остави 
най-важния отпечатък и най-стойностните впечатления в детската 
личност. 
Периода на израстването в училищната възраст е със съдбоносно значение 
в градежа на индивида и за това ролята на преподавателя, на родителя, на 
всеки член на обществото, трябва да бъде осмислена, понеже 
неглижирането на проблемите с подрастващите рефлектира с 
необикновена сериозност върху структурите и тенденциите на развитие 
на цялото общество. 
Затова когато чуеш „Пази детето!” не забравяй, че отваряш спасителен 
чадър над нашето, а това означава и над своето бъдеще. 
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  



 
 
 

31 МАЙ – ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ 
Публикувана на: 01.06.2022г. 

 
На 31 май 2022 г. учениците от 6 б клас в СУ „Васил Левски“ - гр. Хасково, 
под ръководството на класния ръководител Костанса Костадинова и 
съдействието на училищния психолог Таня Каражекова взеха участие в 
съвместно организирано мероприятие между училища, община, РЗИ и МВР. 
Мероприятието бе проведено на открито в парк „Градска градина“. 
Участвайки в различни игри и състезания те показаха знания и научиха 
много за вредата от тютюнопушенето. От името на организаторите за 
всеки участник бе осигурен подарък. 
  
Автори на статията: Костанса Костадинова и Таня Каражекова 
   

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/303 
 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/303


  
 

ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ОТ 2.В КЛАС – 
С ГРАМОТИ ОТ НАЦИОНАЛНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Публикувана на: 02.06.2022г. 
 

Поредно признание и награди от математически състезания получи Даниел 
Динков Атанасов от 2.В клас. 
От Сдружение „Европейско Кенгуру” е отличен с грамота за първо място и 
отлично представяне в математическо състезание „Европейско Кенгуру”. 
От Съюза на математиците в България получи грамота за второ място 
във Великденско математическо състезание през месец април 2022 година. 
Желаем на Даниел весело лято и нови успехи! 
  
Автор на статията: Антоанета Желязкова 
  

 
  



 
 
 

ШАХИН ХАЛИБРЯМ ОТ 11.А КЛАС –  
С ПЪРВО МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО КОНЕН СПОРТ 

Публикувана на: 02.06.2022г. 
 

Нашият възпитаник от профил „Природни науки” с интензивно изучаване на 
английски език и засилено обучение по биология и химия, спечели две първи 
места в състезания по конен спорт в дисциплината 
„Endurance”/„Издръжливост”/ на дистанциите 60 километра и 80 километра. 
Шахин е състезател към клуб по конен спорт „Цар Иван Асен II”/град 
Асеновград / с треньор Маргарит Камбуров. 
Той желае да усъвършенства своите умения в конния спорт и да защитава 
достойно своите позиции в тази област. 
Нашият шампион изрази своята благодарност и към своя кон Пламък, с 
когото заедно завоюваха първите места. 
Ученикът сподели своите планове за бъдещата си реализация в областта 
на ветеринарната медицина. 
Пожелаваме на Шахин нови спортни успехи и да сбъдне своите мечти! 
  
 Автор на статията: Ваня Хъркова 
  



 

 
 

 



 
 

ДЕНЯТ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТТА 
Публикувана на: 02.06.2022г. 

 
Този ден идва с продължителен зов на сирени, насочени към нашето 
родолюбие, съвест и родова памет. Гласът им кара всяка българска душа да 
настръхва и извиква образа на Ботев и неговия подвиг. Тогава за миг се 
стопяват делничните грижи на бита. Всекидневните конфликти замират за 
малко, за да можем да погледнем от висотата на героите бъдещето на 
България. Ден в който осъзнаваме колко нищожни са всекидневните ни 
проблеми. Даваме си сметка, че сме приели свободата като даденост, а тя 
е била най-святия копнеж на поколения българи. Тя има сакрална стойност и 
нейната загуба обезсмисля съществуването ни. Свободата е висша 
екзистенциална ценност, на която Ботев е бил страстно отдаден и е искал 
да раздаде щедро на своите сънародници. Затова той с такава готовност е 
принесъл живота си в жертва на Отечеството – без колебание, без 
съжаление и с най-искрена екзалтация. 
Има трима поети, чието творчество е съдба – Христо Ботев, Шандор 
Петьофи и Джордж Гордън Байрон. Всички са принесли живота си в жертва 
на независимостта. 
В днешно време, когато цинизма заразява духовните пространства, а 
прагматизма се превръща във висша ценност, примерът на поетите 
революционери трябва да бъде поддържан в паметта на поколенията като 
вечен огън. 
  
  
Автор на статията: Зоя Димова 
  

 



 

 



 
 

КАМПАНИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 
СЪВМЕСТНО С МВР-ХАСКОВО И БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

Публикувана на: 15.06.2022г. 
 

За поредна година учениците от СУ „Васил Левски” – Хасково се включиха 
активно в кампанията за пътна безопасност, организирана от 25 
Национални Дружества на Червен кръст, съвместно с МВР – Хасково. 
Учениците Марая Василева и Крум Христов от 4.Б клас разказаха пред 
своите съученици за правилата за движение по пътищата и как да се 
предпазят от инциденти през идващото лято. В същия момент ученици от 
4.клас и 6.клас запознаваха шофьорите с тази кампания, като им раздаваха 
листовки по темата, предоставени им от Български червен кръст. 
  
Автори на статията: Иванка Колева и Мария Георгиева 
   

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/304 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/304


 

 



 
  
  

ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН УЧЕБЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ! 
Публикувана на: 17.06.2022г. 

 
Групова работа  с ученици от 10.А клас 
  
На 03.06.2022 г. с учениците от 10.А клас в СУ „Васил Левски“ бе проведен 
един по различен час по история под формата на викторина със заглавие 
„Бъди родолюбец – опознай историята на България!“. Заслуга за това имат 
двама ученика от класа – Даниел Талев и Жулиен Стоянов, които с 
подкрепата на училищния психолог Таня Каражекова изработиха 
презентацията и направиха организацията. Часът бе проведен с любезното 
съдействие Валентин Ангелов – учител по история. В непринудена 
атмосфера учениците си припомниха някои факти и исторически събития 
от Българската история и заедно с това затвърдиха своите знания, а 
двамата ученика, изработили проекта получиха заслужено специални 
награди. 
 
  
Групова работа с ученици от 9.А клас 
  
На 06.06.2022 г. с ученици от 9 клас в СУ „Васил Левски“ с подкрепата на 
училищния психолог Таня Каражекова и съдействието на Мирена Чолакова – 



класен ръководител, бе проведен отворен час по рисуване, посветен на 
изкуството и по-специално на изобразителното изкуство. 
Учениците бяха запознати с рисунките на тяхната съученичка Шери Билял 
на организираната изложба на тема „Изкуството в моя живот“. Госпожа 
Каражекова представи авторката и нейните творби, а тя самата сподели 
трудния процес на творчеството. След представянето в приятна и 
творческа атмосфера, учениците разглеждаха рисунките и споделяха 
възхищението си от творбите. Беше организирана и импровизирана 
почерпка. Часът приключи с много усмивки и положителни емоции. 
  
Групова работа с ученици от 6.Б клас 
  
На 07.06.2022 г. с ученици от 6.Б клас в СУ „Васил Левски“ с подкрепата на 
училищния психолог Таня Каражекова и съдействието на Костанса 
Костадинова – класен ръководител, бе проведен по-различен час на класа. 
Учениците имаха възможност да разговарят и да споделят в приятна и 
непринудена атмосфера за музиката като вид изкуство, а техният съученик 
Християн Иванов ги запозна с помощта на презентация, която беше 
изготвил,  със стилът музика, която той харесва. 
Сред поканените гости беше и Михаил от Украйна от 9.А клас, който 
свирейки с китарата си допринесе за приятната атмосфера и стана 
любимец на публиката. 
  
  
Автор на статията: Таня Каражекова 
  

 



 

 



 

 



 

 
  

 
 
 
 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В КЛУБ „ТВОРЧЕСТВО“ 



Публикувана на: 17.06.2022г. 
 

За учениците от 1.А клас на 01.06.2022 г. беше организирана екскурзия с 
учебна цел до с.Крумово и град Пловдив. 
Възпитаниците на СУ  „Васил Левски“ посетиха МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА, 
където се „пренесоха“ в космоса, разгледаха вътрешните експозиции – 
документи, лични вещи на пилоти, саби, детайли от самолети, спускаемия 
апарат, авиационни двигатели, управляеми и неуправляеми ракети, 
авиационно облекло. От изложените фототабла учениците научиха много 
за първия български космонавт Георги Иванов, живота на летищата и 
историята на българската авиация от зараждането до наши дни. Също 
така се запознаха с факта, че български учени са разработили първата 
космическа оранжерия и имаха възможността да я видят. 
Екскурзията продължи в град Пловдив. Там учениците посетиха 
РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ. Разгледаха с интерес основните 
зали, където са изложени систематично подредени експонати от цял свят – 
това са  зали: „Минерали“, „Палеонтология“, „Ботаника“, „Безгръбначни“, 
„Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“ и „Бозайници“. Живата експозиция е 
оформена като изкуствена пещера с няколко галерии, в която са 
разположени животните. Представена е от терариум с неотровни видове 
земноводни, влечуги и безгръбначни, сладководен и морски аквариум. 
След това имаха възможността да се возят на детски влак. ДЕТСКАТА 
ЖЕЛЕЗНИЦА е теснолинейна железопътна линия, разположена в 
подножието на Младежки хълм в Пловдив. Влакчето е съставено от 
локомотив и три вагона. Дължината на трасето е около 1 км и започва от 
гара Пионер, която е съоръжена с просторен перон. Пътят на железницата 
минава през мост, железопътен прелез с бариери и тунел изрисуван като 
морското дъно с дължина около 50 м. След тунела започва изкачване по 
трасето, което е във формата на шестица. Следва спирка Снежанка и 
крайната гара Панорама. На гара Панорама има кратка почивка, по време на 
която пътниците могат да видят извършване на маневрата с влаковия 
локомотив, след това влакчето потегля отново към гара Пионер. 
След разходка из градската градина на град Пловдив, учениците 
отпътуваха за град Хасково с усмивка, положителни емоции и много 
спомени. 
В следващите няколко дни в заниманията по интереси, учениците посетиха 
лесопарк „Кенана“, зоологическа градина в лесопарк „Кенана“, парк „Ямача“ и 
други забележителни места в града. 
  
Автори на статията: Ирена Данева – класен ръководител 1.А клас 
                                  Нора Беджева – учител ЦОУД 1.А клас 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/305 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/305


 

 



 
 

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Публикувана на: 17.06.2022г. 
 

На 10.05.2022 г. ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Хасково взеха участие във 
финалния кръг на националното състезание „Стъпала на 
знанието.Български език и литература“. 
Изключително горди и щастливи сме, че наши представители в последния, 
трети кръг, бяха Даяна Стоянова (5.клас) и Жанет Ванова (6.клас). 
Грамота за победител в националното състезание ,,Стъпала на знанието“ с 
максимален резултат 50 точки получи Жанет Ванова от 6.А клас. 
Награждаването се извърши от програма „Стъпала на знанието“. Всички 
финалисти бяха обявени на сайта на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, факултет „Славянски филологии“. 
  
Пожелаваме на Жанет много нови творчески успехи и отличия! 
  
  
Автори на статията: Радостина Димова, Надя Ангелова 
  



 
 
 

ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ 
Публикувана на: 21.06.2022г. 

 
В края на учебната 2021/2022 г., учениците от 2.A и 3.А, които участват в 
клубове по интереси – „Аз знам“ и „Многознайко“, проведоха екскурзия с 
учебна цел до различни природни и исторически забележителности в 
България. 
Емоциите започнаха в прабългарската школа „Багатур“ – Стара Загора. 
Сякаш с машина на времето, децата влязоха в прабългарски аул. Стреляха с 
лък, яздиха коне и се запознаха с прабългарските бойни оръжия. 
Пътешествието продължи с хълма Царевец, Самоводската чаршия и 
историческите забележителности на Велико Търново и Арбанаси. 
През втория ден, децата научиха за бита и занаятите във възрожденска 
България с посещение на етнографски комплекс „Етъра“. 
На връх Шипка децата сведоха глави и се поклониха пред подвига на руските 
войни и българските опълченци, дали живота си за свободата на България. 
Тук на върха, Евгения Хаджиева получи бронзовия си медал и грамота от 
Великденско математическо състезание с пожелание да покорява нови 
върхове. 
Пътешествието ни приключи в музея на розата в гр.Казанлък. 
Ръководителите – Н.Петрова, С.Костадинова и Д.Димитрова, благодарят 
на децата за културното поведение, внимание и любознателност, които 
проявиха! 
  
  
Автори на статията: Н.Петрова, С.Костадинова, Д.Димитрова 
  



 

 



 

 

 
 

 



НЕЗАБРАВИМО ПЛАНИНСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ 
Публикувана на: 22.06.2022г. 

 
На 17. и 18.юни 2022 г. се проведе екскурзия с учениците от 4.А и 4.В класове 
до хижа „Академик”. 
На 17.юни децата посетиха музея на авиацията, където се запознаха с 
въздушния транспорт в България. Учениците научиха интересни и 
любопитни факти, свързани с авиацията от миналото. След кратка почивка 
се отправиха към село Храбрино, където сложиха раниците и поеха на 4-
километров поход към хижата. По пътя разпознаваха различни растителни 
и животински видове, с които са се запознали в часовете по Човекът и 
природата. През нощта им бе организирана забавна вечер под звездите с 
много игри, изненади и танци. Празникът завърши с вкусна торта, 
специално доставена за завършването на четвъртокласниците. 
На 18.юни децата поеха по обратния път и се завърнаха в Хасково, 
обогатили знанията си и запазили скъпи спомени за едно незабравимо 
изживяване. 
  
Автори на статията: Таня Чонева, Дора Димова 
  
  

Повече снимки може да видите в нашата галерия или на следния линк: 
  

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/306 
  

 

https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/306


 
  

 
УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“, С РЪКОВОДИТЕЛИ  

ВАНЯ ХЪРКОВА И ИВА ИВАНОВА, ПРОВЕДОХА ЕКСПЕДИЦИЯ ДО 
МАДЖАРОВО 

Публикувана на: 28.06.2022г. 
 

На 14.05.2022 г. по инициатива на профил „Природни науки“ към училище 
„Васил Левски“ и ръководители Ваня Хъркова и Ива Иванова се проведе 
експедиция до Маджарово с ученици от училището. Бяхме придружени и от 
Стефан Аврамов и Владимир Трифонов, които направиха пътуването ни 
много по-смислено и интересно. 
В сърцето на Източните Родопи в каньон, разположен по средата на 
праисторически вулкан, пресечен от река Арда се намира бивше миньорско 
градче – Маджарово. То е обградено от живописни скални комплекси, 
населявани от редки и застрашени видове птици. Тук гнездят световно 
застрашеният египетски лешояд (Neophron percnopterus) и белоглавия 
лешояд (Gyps fulvus). 
Кован кая е защитена територия в община Маджарово със статут на 
природна забележителност заради опазването на гнездовите находища на 
редки и защитени видове птици в района. Някои от тях са включени в 
Червената книга на България. Освен големия брой птици – син скален дрозд, 
скална зидарка, скална и червенокръстата лястовица, алпийски бързолет и 
черен щъркел – високите скали са дом и на голям брой представители и на 
други класове. Това е и единственото мястото в България, където може да 
се наблюдава в естествената му среда белоглавия лешояд. 
Пътуването ни беше много приятно. И времето беше с нас. Настоението 
на всички беше на ниво. 
Направихме кратък преход в планината, който беше възнаграден с „парад” 
на белоглави лешояди. Излизайки на открита височина, сякаш специално за 
нас „позираше” прекрасен екземпляр, който беше кацнал на открита скала, а 
господин Трифонов нагласи увеличителната тръба, за да можем всички да 
го видим. Едновременно с това седем лешояда кръжаха във въздуха с 
величествените си огромни крила сякаш да потвърдят интересните 
разкази на господин Трифонов. Господин Аврамов допълваше с интересни 
исторически и географски факти. Направихме много и прекрасни снимки. По 



обратния път нашите водачи ни показаха и много други интересни 
представители на флората и фауната. 
В подножието на върха, от който се върнахме се отбихме в 
природозащитния център „Източни Родопи” – Маджарово, където в приятно 
заведение си починахме и хапнахме. В посетителският център видяхме 
макети на лешоядите в реални размери, подкрепени от интересния разказ 
на господин Трифонов. Избрахме си интересни сувенири за спомен. 
Отново потеглихме, за да видим тракийски пантеон-костница в Маджарово. 
Разказа на господин Аврамов беше много интересен. 
Накрая на пътуването ни се отбихме в историческия етнографски музей, 
където обогатихме знанията си за миналото на региона. 
След толкова емоции и натрупани знания, трябваше да приключим с 
обиколката си. Въпреки приятната умора, в нас се затвърди желанието да 
продължим с ходенето на подобни места. Да сме близо до природата и да 
сме част от нея. 
Огромни благодарности на нашите водачи – господин Трифонов и господин 
Аврамов! Ще бъдем щастливи да ни придружите и в следващите ни 
пътешествия. 
  
  
Автори на статията: Ваня Хъркова, Ива Иванова 
  
  
Повече снимки може да видите в нашите галерии или на следните линкове: 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/307 

  
https://www.soulevski-hs.com/gallery/show/id/308 
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