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====== 

Аз съм посветил себе си на  

отечеството! 

====== 

Времето е в нас и ние сме във 

времето, то нас обръща и ние 

него обръщаме! 

====== 
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мер, идеал, който да следваме. 

На тяхното себеотрицание и 

себеотдаване дължим настоя-

щето си.  За тях трябва да го-

ворим с благодарност. Нужен 

ли ни е още един като Левски? 

Всеки един от нас трябва да го 

потърси в себе си. Всеки може 

да бъде героят, от когото има 

нужда.  Можем да постигнем 

много, когато сме единен на-

род, пазим вярата и традиции-

те си. И смело да гледаме и 

вярваме в бъдещето си, защото 

"Съединението прави силата". 

Честит празник! 

Тома Томев 

Директор на СУ "Васил Левски" 

19 ФЕВРУАРИ 

В инаги на тази дата се 

сещаме, че в нашата 

история има един велик 

българин, отдал живота си за 

свободата и добруването на 

народа ни. Левски!!! 

Той не е само герой, не е само 

част от миналото ни. Той е 

свята личност, надскочила със 

стремежите и идеите си своето 

време и сякаш прозрял нашето 

сега - "Да бъдем равни с дру-

гите европейски народи, зави-

си от нашите собствени зад-

ружни сили." 

Ето, днес България председа-

телства Съвета на ЕС – гласът 

на правителствата на страните 

членки, приема законите и ко-

ординира политиките на Съю-

за. Вече повече от 10 години 

ние сме официално част от ев-

ропейското семейство, а сега в 

нашата столица е събран него-

вият елит. 

Но често забравяме, че ние, 

българите, сме една от най-

древните цивилизации в света 

и сме устоявали на повратнос-

тите. Пътят, който сме извър-

вели, за да се установим в Ев-

ропа, е път към нашите коре-

ни. Мястото, което заемаме се-

га на политическата сцена, е 

място, за което винаги сме се 

борили, то не ни е даденост. 

Борбеността, свободолюбието, 

силата на духа са качества, 

заложени в гена на българите. 

Качества, с които Левски свети 

сред свои и оставя следа, за да 

ни води. Качества, които при-

тежава всеки от нас, но забра-

вя, че за да постигне целите 

си, трябва да ги проявява, да 

действа, да дава. "Дела тряб-

ват, а не думи" – това ни заве-

ща Апостола. И в делата да се 

влага любов и вяра.  

Бележити личности има в исто-

рията на всяка страна, но в на-

шата история Левски е факе-

лът, който показва, че трябва 

да гледаме над времето и прос-

транството. "Времето е в нас и 

ние сме във времето, то нас 

обръща и ние него обръщаме."  

Имаме славна история и трябва 

да помним това. Нека знаем 

историята си, за да не повтаря-

ме грешките й. Нека помним и 

героите си, за да имаме при-
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НАША ГОРДОСТ 

Таня Попова и Ваня Ангелс-

ка със специална награда в 

категорията "Гимназиално 

образование" на II региона-

лен конкурс "Учителите – 

будители на бъдещето". 

НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НЕ НИ ЗАБРАВЯТ 

По покана на народния представител Иглика Иванова - 

Събева, възпитаник на училището, представителна гру-

па от СУ "Васил Левски" посети Народното събрание в 

началото на учебната година. 



МОЕТО УЧИЛИЩЕ 
 

М оето училище е най-старото, най-

голямото и най-хубавото училище 

в нашия град. Тук сега учат над 

хиляда ученици, а все се питам колко 

още хиляди са преминали през 

неговите класни стаи. Когато гледам 

изтърканите каменни стъпала, 

разбирам, че са много хиляди.  

Тук децата са пораствали и ставали 

личности, тук са се създавали приятелства, всеки е опознавал другите и себе си.  

Моето училище е училището на мама, на нейната майка и на много мои роднини. Мама често ми 

казва, че не е запомнила толкова уроците по математика, колкото добрата си учителка, защото 

не може да образоваме ума, ако първо не образоваме сърцето. И аз вярвам това. Щом доброто 

мине през сърцето, умът е готов да приеме и разбере и най-сложната информация. Когато 

усещам  подкрепата на госпожата и моите съученици, преодолявам притесненията. Получавам 

увереност в своите възможности, започвам да мечтая. 

Моето училище е не само една голяма сграда. То е част от моят път да следвам мечтите си. 

Борис Добрев – ученик от  IVБ клас 
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ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

За Васил Левски говорим с обичта, 

събрана в нашите сърца. 

Дълго обикалял цялата страна, 

подготвял народа за борба, 

комитети създавал на различни места 

и се борил за всенародна свобода. 

Апостол за всички знаменит е той, 

велик, достоен български герой. 

И нашето училище, навред познато, 

носи с гордост неговото име свято. 
 

Никол Ивайлова Нанова, IVВ клас 

За малките ученици от СУ "Васил Левски" понякога е трудно, понякога е лесно, но 
винаги е супер интересно! 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

С вързваме това име с един героичен човек, който се 

е борил за свободата на България. В класната стая 

има негов портрет. Понякога, когато съм сама в стая-

та, имам чувството, че мога да му задавам въпроси и 

той да ми отговоря. Например веднъж го попитах: "Не 

те ли беше страх, когато прескачаше онзи ров?", а в 

погледа му се четеше: "Страхът е за онези, които смя-

тат, че не могат да се справят". 

Една от любимите ми негови мисли е следната: "Ако 

спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само 

мене си". Тази мисъл ми харесва, защото показва, че 

той е готов да се жертва в името на народа. Той е 

смел и знае, че ако влезе в битка, ще умре, но го пра-

ви заради държавата си. 

Друга моя любима мисъл е: "На думи да не гледаме, 

но на работа". С тези думи той иска да каже, че дела-

та са важни. Човек трябва чрез действие да постигне 

това, което иска. 

Според мен Васил Левски е велик герой. Ние пазим в 

сърцата си неговото героично дело и безстрашен дух. 

За мен той е смел човек.  

София Цонкова, IVБ клас  

Ирен Мичева, IIIВ Айсу Бежкова, IVД Ивайло Ганев, IIIА 
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ОБМЕН С УЧИЛИЩА ОТ ЕВРОПА 

Паралелката с интензивно изучаване на немски език намери подкрепата на Петер Хамбергер, собственик на 

„Хамбергер България“ ЕООД и Николай Петров - управител, които съдействаха за осъществяване на парт-

ньорски взаимоотношения между гимназията в баварския град Раублинг и СУ „Васил Левски“. 

От 31.03.2017 до 07.04.2017 година СУ "Васил Левски" - Севлиево бе домакин на ученици и учители от пар-

тньорското училище в Раублинг. 

От 21.10.2017 до 27.10.2017 година се осъществи поредният ученически обмен - домакин бе гимназията в 

гр. Раублинг. 

От 16.03.2018 до 22.03.2018 година СУ "Васил Левски" ще посрещне отново  учениците от Германия  
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Гости от Германия. Шоу домакини Гости от Германия. Посрещане 

На гости в Германия На гости в Германия 

На гости в Германия Гости от Германия. Изпращане 

Гимназията в Раублинг  

Бавария, Германия 



ОБМЕН С УЧИЛИЩА ОТ ЕВРОПА 
 

Проектът “Teaching: An effective key to self-learning” за училищни партньорства, финансиран 

от Европейската програма Erasmus +, се реализира от септември 2014 година до август 2017 

година в сътрудничество с партньори от Белгия, България, Ирландия, Италия и Испания. 

От 24 до 29 окт. 2016 г. СУ "В. Левски" бе домакин на петата среща на партньорите по проекта.  

В периода от 24 до 29 април 2017 година в Белгия се проведе последната среща на партньо-

рите. Домакин на срещата бе училище „Веркенбоом Хуманиора“ в Сент Никлаас.  
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Белгия. Училище „Веркенбоом Хуманиора“  

СУ „Васил Левски“ -  домакин  СУ „Васил Левски“ -  домакин  

СУ „Васил Левски“ -  домакин  У-ще „Веркенбоом Хуманиора“  

Белгия. Училище „Веркенбоом Хуманиора“  



МАТЕРИАЛНО–ТЕХНИЧЕСКА БАЗА  
 

Превръщаме училището в територия на учениците. 

Утвърждаваме училището като културно, информационно и спортно средище. 

Работим по проекти на МОН и ЕС, осигуряващи средства за образователни инициативи. 

Работим по национални и европейски проекти и програми, осигуряващи средства за  реновира-

не и поддържане на МТБ. 
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Съвременно оборудване Съвременно оборудване 

Оборудване, финансирано от  МКДЦ в София  Модерно обзавеждане 

Инициатива на УС 
Антистрес стая 

Кабинет английски език Кабинет руски език 

Кабинет немски език Кабинет в начален етап 

Обновено обзавеждане 
Кабинети в начален етап 

Саниране на сградата 

Проект: 

BG16RFOP001-2.001-0045-C01 



СПОРТУВАМЕ, ПРАЗНУВАМЕ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ 
 

Училището разполага с отлична спортна база и закрит плувен басейн. Плувците ни редовно са 

в челните места на регионални и национални състезания и конкурси. 

Обновената Актова зала е прекрасно място за сценична изява на  нашите възпитаници. 

Учениците от училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкур-

си и състезания. Редовно нашите ученици и техните ръководители се включват в културни-

те изяви на Общината. 
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Призови места за плувците ни Ежегодни участия в градското тържество 

Тържество. Първа пролет 

Начален етап 

3 март Плувни спортове 

Коледно тържество 

Начален етап 

Начален етап 
Клетва. Репетиция за празника „Лъвче“ 

 Ученически съвет 
Дейно участие в празниците 



УЧИМ, УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СЕ И СЕ РАЗВИВАМЕ 
 

Ние удовлетворяваме специфичните образователни потребности на нашите ученици. 

Превръщаме училището в територия на учениците и го утвърждаваме като културно, 

информационно и спортно средище. 

Обучаваме подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности. 

Наши ученици участват и печелят призови места в олимпиади, конкурси и състезания. 
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Призови места в Националната олимпиада по ИТ Стипендианти на сдружение "Севлиево 21 век"  

Аз мога тук и сега, Девин 2017 
Национално състезание  

Л. Станчев, Я. Пенчева, Т. Маринова К. Тодоров, Веселин Конов, Яна Пенчева 

Аз мога тук и сега, Девин 2017 
Национално състезание  

Любен Станчев,  2-ро място  Михаела Минчева,  3-то място  

 

Кристиян Пашов 

1-во място 

Международно състезание 
Лингвистично кенгуру 2017 

Извънкласни форми в начален етап 
Национална седмица на книгата 

Емил Тотев 
Стипендия 

Георги Конов 



ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“         
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 
„Развитие на способностите на ученици-

те и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финанси-

ран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

По проекта в СУ „Васил Левски“ са формирани общо 41 групи по интереси и за преодоляване на 

обучителни затруднения в областите български език и литература и математика.  
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Клуб „Млади предприемачи“ Клуб „Играя и уча Английски език“ 

Музикален клуб „Шанс“ Музикална лаборатория „Традиции и сцена“ 

Клуб „Медиен свят“ Клуб „Журналист“ 

Клуб  

„Приятели на здравето“ 
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Ралица Ивайлова, VIБ клас 

Ралица Ивайлова, VIБ клас 

и организация. Точно днес ние 

имаме най-голяма нужда от та-

къв човек. 

А може ли да има втори Левс-

ки? 

"Има ли желание, има и начин" 

- тези думи винаги са ме моти-

вирали да бъда като него. Като 

Левски!  

Искам да мога да изпитам и аз 

този патриотизъм и преданост 

към родината.  

Искам да имам смелостта и си-

лата да загърбя всичко лично, 

отдавайки се на скъпото оте-

чество.  

Хората днес не се опитват да 

разберат Левски и историята, 

не могат да се изправят и да 

застанат смело срещу врага. 

Защото не искат. Те се страху-

ват.  

Днес няма Левски.  

Левски остана в миналото. По-

коление след поколение героят 

бива забравен, неразбран, 

непризнат и непочетен.  

Уважението се губи, завличай-

ки благодарността със себе си. 

Никой не е длъжен да бъде ре-

волюционер, за да бъде добър 

българин, но всеки трябва да 

защитава и да милее за роди-

ната си!  

Ние сме лъгани и заблуждава-

ни от материалното, което 

всъщност би могло да бъде 

лесно заменено и спечелено, а 

какво става с онова чувство за 

принадлежност към Родината?         

Къде отидоха идеалите, цели-

те, жертвоготовността? Никой 

не знае и аз не мога да отгово-

ря, знам само че това, което 

убива народа на Левски днес е 

точно тази липса на идеали, 

водеща до бездуховност и сле-

дователно разруха.  

Сами разрушаваме България.  

Държава, дело и народност, в 

чието име милиони са загинали 

- нека не бъде напразно. 

Нека възродим духа и чистата 

и свята република България, 

за която умря Левски! 
 

Симона Бенова, 8 б клас                              

ЛЕВСКИ ДНЕС 
 

К ой е Левски? Какво е да си 

Апостол на свободата?  

Васил Левски, чието истинско 

име е Васил Иванов Кунчев, е 

български национален герой. 

За него може да се кажат 

много неща, защото той е 

личност, превърнала се в 

символ на своето време и на 

нашето съвремие. 

Според мен Дяконa е идеали-

зиран образ и частица от него 

е запечатана в съзнанието на 

всеки българин. Името му е 

синоним на свободата, а зара-

ди силния си характер и несло-

мим дух, той остава безсмър-

тен. През краткия си живот, 

карловецът успява да си спе-

чели много прозвища като Дя-

кона, Левски, но за народа той 

е Апостола на свободата.  

В наши дни Левски е почти не-

познат, защото хората го знаят 

като символ, като име и не се 

стараят да научат повече за 

него. Днес малко хора помнят 

Апостола, защото героите се 

забравят. Точно както прави-

телството забравя и отказва да 

почете българските хъшове от 

своето минало, така и Левски 

остава непознат и донякъде 

забравен, защото за него се 

говори само на 18 февруари и 

после той потъва в забвение. 

Причината за това е, че мисле-

нето на обществото днес е мно-

го различно, защото хората са 

подчинени на материалното. 

Всички ние трябва да изразя-

ваме искрени благодарности, 

прекланяйки се пред тази ве-

лика личност и пред всички 

онези борци за свобода. Левс-

ки носи в себе си нещо, което 

ние днес не притежаваме, а 

именно истинските ценности и 

стойности в живота, единство 

на целите и любовта към оте-

чеството. Хората днес не се 

сещат, че изказвайки благо-

дарности на Апостола, ние бла-

годарим за живота, защото без 

родолюбец като Левски не мис-

ля, че днес щеше да ни има 

нас. Хората трябва първо вина-

ги да помнят, че Левски е пре-

ди всичко името, носено от най 

-истинския българин, а не 

просто име на училище, улица 



негова лична съдба и стига до 

нас като една изповед, която 

ни учи как се живее и след 

смъртта. 
 

Василена Георгиева, XIA клас 
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ЖЕРТВЕНИЯТ СИН НА 
БЪЛГАРИЯ 

Б ългария има в своята исто-

рия много върхове. Васил 

Левски е един от най-високите. 

Той бе потребен на революция-

та и тя го създаде. Дякона е от 

тези исторически личности, 

които възпитават поколенията 

и се превръщат в нравствен 

критерий на епохата. Излязъл 

от дълбините на изстрадалата 

робска душа, Апостола събира 

в себе си неизплаканата робс-

ка печал, диханието на борба-

та, устрема за свобода и дълга 

към отечеството, пред които 

немее и любовта. 

С гибелта на Апостола осиротя-

ва и общността. Оплакването и 

покрусата от загубата са ог-

ромни. Но истински ли е пла-

чът по героя, щом осъществя-

ването на смъртното му нака-

зание е заради предателство? 

Истински ли е, щом народът 

няма смелост да се изправи 

срещу няколко заптиета, за да 

спаси своя жертвен син? 

Майката е човекът, готов да 

даде живота си, за да види де-

тето си добре. А най-горчивата 

мъка за една майка е загубата 

на рожбата ѝ. Защо тогава 

Майка България жертва своя 

син? И да – тя не го губи, тя го 

жертва. Постъпка, заслужила 

гнева на малцината, осмелили 

се да тръгнат по трънливия път 

на борбата. Със смъртта на 

Левски България губи сърцето 

на революцията. Сърце безст-

рашно, изпълнено с доброта, 

отдало живота си в името на 

общия идеал - свободата. 

"Общият идеал" – общ, но само 

за малка част от народа. Ами 

останалите? Те защо само съ-

ществуват? Страхуват се от 

смъртта, от това да не изгубят 

имотите си. Но как така имат 

смелост да предадат своя 

Апостол за една шепа жълтици, 

а нямат куража да се изправят 

срещу поробителя? За такъв 

народ ли България е жертвала 

своя Дякон? За такъв народ ли, 

шепата хора, запазили част от 

сърцето на Левски, са продъл-

жили да се борят за нашата 

свобода? Да, за жалост точно 

за този народ. 

Нужен ли е плачът на тези 

страхливци, щом самите те об-

ричат Левски на смърт? Да, ис-

тинските рожби на България 

страдат, но само те, именно 

тази чат от народа, носеща в 

сърцето си искрицата на бор-

бата, на смелостта, честността 

и любовта към родината. 

Малцина свеждат глава пред 

великото дело на Апостола и 

духовно се извисяват над оста-

налата част от народа - пасу-

ващата, чакаща да получи сво-

бодата си наготово. За жалост 

тази част от народа е по-

многобройна. Тя не осъзнава 

чернотата на бесилото и обри-

ча Апостола на смърт.  

Тежка е загубата на героя - 

тъжната песен за разбитото 

революционно сърце. Но той 

успява да посее стръкчето на 

своята смелост и жертвоготов-

ност у други хора. Хора, почув-

ствали великата саможертва на 

Левски, и осъзнали, че само 

вегетирайки, няма как да полу-

чат жадуваната свобода. Хора, 

които смело и гордо продължа-

ва делото му. 

Така е устроен животът. Да се 

доверяваме и да ни предават. 

Да даваме всичко, а да не по-

лучаваме нищо. Все трудни не-

ща. Но още по-трудно е да сме 

безучастни, да чакаме нагото-

во, да сме праволинейни и 

страхливи. Затова ли Левски е 

дал живота си? За да го награ-

дим с фалшивите сълзи на оне-

зи предатели и с онова прими-

рение пред трудностите. Не! 

Той ни учи как да живеем дос-

тойно, как да бъдем хора. 

Битието на Левски превръща 

едни от най-големите проблеми 

на времето в дълбоко личност-

но изживяване. Драмата на ед-

на епоха минава през сърцето 

на Апостола, превръща се в 

Ивет Косева, VIБ клас 

Ралица Ивайлова, VIБ клас 
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ЛЕВСКИ  
 

С вобода,  патриотизъм, 

героизъм. Тези три думи са 

толкова силни, колкото и 

делата на Васил Иванов 

Кунчев - Левски. Всеки знае 

кой е Левски. Той е сила, той е 

герой. Обичал е България с 

цялата си същност, а не само 

със сърцето си. Свободата на 

нашата родина е била много 

важна цел в живота му. 

Истински патриот, който е 

искал равноправие, свобода, 

мир и право на достоен живот 

за народа ни. 

Дали неговата жертва е 

оценена?  

Дали някой наистина зачита 

силата на любовта му към 

народа?  

Дали някой смята изобщо, че 

Левски е наш герой?  

А дали някой би се жертвал 

като него, пренебрегвайки 

себе си? 

Аз не знам имам ли право да 

оценявам постъпките му, но се 

гордея, че родината ми има 

смели мъже като него. Не са 

много тези велики мъже, но ги 

има. Имало ги е и се надявам, 

че пак ще ги има. Духът на 

Левски винаги ще живее около 

нас, ще ни напомня вечно за 

нашата прекрасна родина. Ще 

ни кара да я ценим още 

повече. Неговата любов към 

България явно е била 

безкрайна, за да се жертва за 

нашата свобода. 

Левски -  чуя ли това име 

веднага в ума ми изгрява 

думата "герой". Герой е, 

защото пренебрегва себе си, 

защото доказва, че българите 

заслужават свободата си и 

затова се бори за нея. Винаги 

това велико име ще ме кара да 

се чувствам горда, че съм 

българка. 

Дали и ние можем да се 

жертваме така ? Не мисля, че 

има толкова смели хора днес, 

достойни за това лъвско 

предизвикателство. Аз бих го 

направила, но не мисля, че има 

много хора, които биха се 

включили в него. Живеем в 

различни времена и ценности-

те на хората сега са други. 

Свободата не е такава висша 

духовна ценност, както преди, 

може би защото сме се родили 

свободни и за нас свободата е 

даденост, не ценност. А за 

времето на Левски свободата е 

била висш идеал, в името на 

който са умирали….. 

Левски! Възхищението ми не е 

достатъчно за твоите постъпки! 

Възхищението ми няма граници 

за твоя героизъм. Всичко е 

запечатано в сърцата ни. 

Вдъхновението също е малко, 

не защото нямам вдъхновение, 

а защото твоята саможертва е 

била по-силна от всичко друго 

и няма аналог. 

Бъди като Левски. Жертвай се, 

обичай не само себе си, но и 

народа си.  

Дори и да живееш кратко, 

живей борбено и се доказвай. 

Бъди велик българин. Хиляди 

стихове се пишат за него. 

Хиляди сълзи ще бъдат 

проливани, когато си споняме 

гибелта му, сложила край на 

един достоен живот, жертван в 

името на родината. 
 

Дарена, VIIIБ клас 
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Габриела Петрова, IXБ клас 

Мерал Мехмед Мастик, VIIIВ клас 

БОРЕЦ ЗА СВОБОДА 
 

Левски е голям герой 

борил се е за народа свой. 

За да живее той свободно, 

за да живее той достойно. 
 

Васил Левски е пример за нас, 

сега, утре и в далечен час. 

На него искаме да приличаме. 

България като него да обичаме. 
 

Дал живота си за свободата  

да ни има нас децата. 

Като него стараем се да правим,  

знаем какво е свобода, какво е чест. 

Дълбок  поклон пред тоз герой, 

а прави ли сме... 

Ще каже само той. 
 

Маргарита Георгиева VIIIА клас 



КАКВО Е ЗА МЕН ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

В асил  Иванов Кунчев - Левски, личност която заслужава 

само адмирации, личност, която все още не е намерила 

свое подобие. 

Левски е достойният син на Родината ни, съчетал в себе си 

както физическа красота, така и остър ум, всеотдайност, пос-

ледователност и готовност за саможертва в името на нашата свобода. 

Не случайно всички го наричаме Апостола! С апостолски дух той разнася своите революцион-

ни идеи от град на град и от село на село. Говори,  убеждава, вдъхва вяра във всеки един, с 

когото се е срещнал.  Хора със свободолюбив дух, мотивирани от Апостола, ще ни поведат към 

свободата. 

Левски е пример за нас със своята борбеност, със своето желание за успех на делото. Днес в 

21 век имаме нужда от него, защото ние сме хора, приемащи материалното, без усет за виси-

ните на духа, без чувство за принадлежност към родината. Липсата на идеали води до безду-

ховност, а тя –  бездуховността, е най-страшната разруха. Личности като Левски ни дават въз-

можността днес да живеем свободно в своята родина! С гордост и чест, но и с отговорност, 

ние, наследниците на Левски, трябва да пазим и носим неговите идеи в своите сърца. 
Радослав Филев XIA клас 

революционни комитети, за-

пазва хладнокръвие дори пред 

лицето на всички опасности, на 

които е бил изложен.  

Апостола е давал всичко за 

България, броял е всеки един 

грош, обмислял е всяко едно 

действие занапред. Той е пре-

карал много трудни нощи, ук-

ривайки се по манастирите, но 

е отдал всичките си сили да 

помогне на българите. Дяконът 

се е борил достойно до самия 

край, дори когато го залавят в 

Къкринското ханче, той не пре-

дава никого. Левски не е издал 

нито едно име на хората, с ко-

ито е работил, до последно 

повтарял на турците, че е сам. 

Той проявява смелост дори 

пред бесилото и не скланя гла-

ва, а посреща с достойнство 

смъртта си. 

И до днес ние още не знаем 

къде е погребан Дякона, но 

знаем за великото му дело, за 

силите, които е отдал на Майка 

България. Левски умира, но 

неговото дело, трябва да жи-

вее в спомените на поколения-

та, във всеки един от нас, кой-

то днес може да се нарече бъл-

гарин.  
 

Йоанна Станчева, VIIIБ клас 
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СВЯТОТО ДЕЛО НА 
АПОСТОЛА 
(есе) 
 

В асил Левски! Това име се 

помни и още дълги години 

ще ехти в ума ни.  

Левски! Име, което трябва да 

бъде почитано. 

Левски! Човек дал живота си 

за скъпата България. 

"Чиста и свята република" - за 

нея се е борил, за нея е живял.  

Всички българи се възхищав-

аме днес на неговия силен дух, 

смелост, хладнокръвие и 

готовност да се бори за 

Отечеството. Най-достойният 

син на България се е раздал за 

родината, а днес ние всички се 

прекланяме пред святото му 

дело. Английската писателка 

Мерсия Макдермот пише в 

книгата си "Апостола на свобо-

дата", че само него да има, 

България пак би се гордяла. 

Левски е символ за нас, той е 

велик и неповторим.   

Апостола се разделя с тихия и 

спокоен живот в манастира, за 

да поеме по опасните пътища 

на революционера.  Васил Ива-

нов Кунчев постъпва в легията 

на Раковски. Там проявява 

ловкост и бързина и така полу-

чава името Левски. Той обика-

ля из цяла България и създава 

Кристиян Кралев, VIIБ 

 

Симона Маламова, VIIIВ 



ИЗДАВА ЕКИП НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

ПРЕДПЕЧАТ, ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН: Димитър Димитров 

ПЕЧАТНИЦА: „М-ПРЕС” ООД- СЕВЛИЕВО, тел . 0675/ 3-25-26; 3-55-26 

СУ „Васил Левски“ - Севлиево;  ул. „Гладстон“ №22;  тел. 0675/33303;  www.su-sevlievo.com 

ТИ ИЗБИРАШ НАС! 

Ние знаем как да те изведем на върха! 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС 

Паралелките дават богата обща култура, задълбочени и трайни зна-

ния, формират нравствени ценности. 

За обучението на децата е осигурена ергономична училищна мебел, 

с постоянно място за всяко дете.  

За най-малките ученици е обособена отделна охраняема сграда. 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА 

ПРОФИЛ 

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ПРОФИЛ 

ПРИРОДНИ НАУКИ 
ПРОФИЛ 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ 

Интензивно изучаване на  

НЕМСКИ ЕЗИК 
 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 

Биология и здр. образование 

Химия и опазване на ок. среда 

Информационни технологии 

Немски език 

Интензивно изучаване на  

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 

Математика 

Информатика 

Информационни технологии 

Английски език 

Интензивно изучаване на  

РУСКИ ЕЗИК 
 

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 

Предприемачество 

География и икономика 

Информационни технологии 

Руски език 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС 

Езиковите кабинети са модерно обзаведени и оборудвани с техника, отговаряща на съвременните изисква-

ния за чуждоезиково обучение. 

Паралелката с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК намери трайна подкрепа от „Хамбергер“ ЕООД, и 

е в партньорски взаимоотношения с Гимназията в Раублинг, Бава-

рия, Германия. 

Обучението в паралелката с интензивно изучаване на РУСКИ ЕЗИК 

се подкрепя от Посолството на Руската федерация в България. Екип 

на Руското посолство,  предвождан от извънредния и пълномощен 

посланик на Руската федерация в България - Анатолий Макаров (на 

снимката), преряза лентата при откриването на новия кабинет. Ка-

бинетът е оборудван със средства на МКДЦ „Дом на Москва в Со-

фия“ и включва компютри, таблети, интерактивна дъска.  

ПО СТЪПАЛАТА  

НА УСПЕХА 


