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Училищни мероприятия
5 октомври - Ден на учителя
Ученическият парламент, с председател Катрин Методиева
от VII клас, чиито членове участват в СИП - Гражданско
образование, под ръководството на директора на училището
Даниела Борисова, направиха изненада на учителите.
На 5 октомври – Международният ден на учителя, те ги
посрещнаха рано сутринта с балони и послания: „На учителя с
любов“. Пуснаха музика и изпяха песента на Росица Кирилова
„Учителко любима“ като поздрав към любимите си учители!
Учителите бяха щастливи и благодарни за признателността и
обичта, които им бяха засвидетелствани.

Планетариум в училище
Учениците от Първо основно училище „Васил Левски“ в гр.
Костинброд направиха пътешествие в Космоса с мобилния
планетариум, който посети училището. Всички ученици от първи
до седми клас изгледаха образователни филми за Космоса и
Слънчевата система. С открит интерес и много емоции от страна
на малките ученици, наблюдаваха тяхното движение. Научиха
повече за планетите, техните спътници и за много други
космически тела. Тръгнаха си с усмивки от преживяното и научили нещо ново, с което ще им е по-лесно в
училище и не само.
Ето ги и II клас. На тях им беше много забавно, докато гледат планетите, звездите, космоса... Те пътуваха с
картонена ракета, която ги водеше към планетите, за които научаваха много от съпровождащия ги разказ.
С тях бяха
заместник
директора г-жа Иванова и
класните ръководители.
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Училищно състезание по Безопасност на движението по пътищата
В началото на месец ноември се проведе станалото вече традиционно
състезание по БДП. Желаещите да участват бяха много, но накрая в
отборите на класовете влязоха представилите се най-добре в часовете на
класа. В състезанието участваха по трима ученици от всеки клас.
Състезанието протече в три етапа:

Първи етап – тест: решаваха се тестове с въпроси, свързани с
безопасността на пешеходци и велосипедисти.
Втори етап – пъзел: учениците нареждаха пъзел-пътен знак за време.
Трети етап – майсторско управление на велосипед. Учениците демонстрираха безопасно каране на
велосипед, спазвайки правилата за движение по пътищата.
В крайното класиране на първо място от клас бяха: Виктор Асенов от V клас, Кристиян Венциславов от VI
клас и Даниел Георгиев от VII клас. Отборното класиране беше следното: Първо място – VII клас, второ
място – VI клас и трето място – V клас.

Учебна евакуация
На 16.10.2017 г. се проведе тренировка на тема „Евакуация
при пожар“ в училището. След направените беседи в час на
класа и стриктно изпълнената евакуация, учениците се събраха
на определените места в двора на двете сгради. Пожарни
автомобили пристигнаха със сирени и извършиха
демонстрация на гасене на пожар. Пожарът беше предизвикан
от запалване на бензин и пожарникарите го изгасиха с
пожарогасители, като показаха на учениците как се работи с
тях. Малките ученици пък имаха възможност да разгледат
пожарните автомобили. Беше вълнуващо и интересно!
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