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      На 19 февруари 2018 г., нашето 

училище чества патронния си 

празник и почете Апостолът на 

свободата – Васил Левски. Пред 

барелефа на Левски, намиращ се в 

сградата на началното училище 

отдадохме почит на Апостола с поднасяне на цветя. С химна 

на България и песента „Свята и чиста република” се внесе 

училищното и 

национално знаме. 

Две вокални групи на училището, които тази година спечелиха I и II 

място в общинския конкурс „Парад на детската песен” изпяха 

песните „Захвърлил расото” и ”Левски, Апостоле”. Учителят по 

история Николай Борисов показа заснета възстановка с учениците 

„Опълченците на Шипка”. Малките мажоретки показаха  танц с 

воали и знамена по музика 

на песента „Кажи, горо”. 

Като силен финал на 

сцената беше клипа „Апостоле, плача за тебе” с рецитал на Никол и 

Даниел от VII клас. Ученици от II клас изпяха „Апостолът”, която по 

вдъхновяващ начин  вдигна публиката на крака.  

От салона на училището 

всички ученици и учители, 

съпроводени с гости, родители и 

общественост се построиха за шествие – начело със знаменните групи, 

портрета на Левски и наградените ученици. Всички заедно извървяха 

пътя между двете сгради. 

Учениците бяха с  униформи, а 

учителите с дрескод – облекло с 

цвета на знамето и знаково шалче. 

 Шествието пресече площада на първи район и предизвика 

възхищение и респект на общността. Независимо от студеното време – 

ученици, учители, общинско ръководство – извървяха пътя към другата 

сграда на прогимназиален етап, където на изрисувана по проект стена с 

образа на Левски и етюди от основаването на училището бяха 

раздадени награди на най-заслужилите ученици. Тържеството завърши с химна на училището, който запяха 

всички - ученици и учители.  

           
 

 Седмица на четенето 

   В нашето училище бе отбелязана националната седмица на четенето. 
С учениците от V клас организирахме  състезание за 
най–добър четец и разказвач, както и по правопис. 
            Класиране: 
   Състезание по правопис 
I място– Кристиян  
II място - Виктория  
III място - Ванеса 
   Най–добър четец 
I място - Виктория 
II място - Мартин  
III място - Михаела 
   Всички много се забавляваха като разказваха смешни 
истории.  Не излъчихме победител, всички бяха добре 
подготвени. 
   Учениците от 7 клас писаха есета на тема: „Езикът, който ни събира и разделя“. Обобщихме, че четенето 
е полезно, приятно и много модерно 
 

Свети Валентин 

   За празника на любовта 14 февруари, СИП 
“Гражданско образование“ организира конкурс 
за украса на класна стая и за Мистър и Мис 
,,Ромео и Жулиета“. В конкурса се включиха 
всички класове.  
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