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 ПРИВЕТ на всички читатели на вестник 
„БУКЕТ” за трети и последен път тази учебна 
година! И този брой на любимото ви училищно 
издание, екипът на Школата по ИТ подготви 
специално за вас – за да ви информира и 
забавлява, за да отразява случващото се в СУ 
„В. Левски”. Слънцето не спира да се усмихва,  
температурите продължават да се покачват, а 
учебната година е към своя край. Ето защо, 
положението се „разгорещява”, не само от 
жарките лъчи, но и от предстоящите 
изпитвания, контролни, изходни нива и тежките 
матури. И въпреки това, не унивайте! Лятната 
ваканция започва съвсем скоро, за да влее 
живителни сили във всеки от нас!  Ние от 
школата по ИТ вярваме, че сме ви били полезни 
през изминалите месеци и се надяваме 
училищният ни вестник да се е превърнал във 
ваше любимо четиво. На всички вас, скъпи 
приятели, желаем успешно завършване и 
незабравима ваканция! А сега, оставяме ви да 
разгърнете и следващите страници на 
последния брой на вестник „БУКЕТ” за тази 
учебна година и Ви пожелаваме приятно четене! 

Урок по родолюбие 19 
февруари – стр 2. 

Ученическа конференция 
„Всичко се състои в нашите 

задружни сили“ – стр 3. 

Седмица на 
търпението – стр 4. 

 

„Първо сме деца после 
сме различни“ – стр 5. 

Ден на 
самоуправлението в 
СУ „В. Левски“- стр 8. 

Светлият празник  
24 Май – стр 9. 

Главен редактор и компютърна обработка: 
Айсен Рейханова и г-жа Пелагия Трифонова 

22 април - Ден на 

Земята – стр 6. 

Областна конференция 

„Всичко се състои в нашите 

задружни сили“ – стр 7. 

Забавна страница – стр 10. 
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По случай 144 год. от гибелта 
на Васил Левски и 180 години 
от рождението му учениците 
от клуб „Млади възрожденци“ 
и приятели -шести клас 
представиха специалното 
издание на „Като две капки 
вода – Възрожденци“. На 
празника присъстваха госпожа 
Кр. Бонева, началник на РУО 
Търговище, госпожа П. 
Атанасова и госпожа М. 
Петкова - старши експерти, 
господин В. Николов, 
председател на Обществения 
комитет В. Левски град 
Търговище, господин Р. 
Георгиев, заместник кмет на 
община Опака, ученици,  

 
учители, родители. Много 
емоционално, много 
патриотично и въздействащо, 
младите възрожденци влязоха 
в ролите на историческите 
личности като Паисий, Петър 
Берон, Васил Априлов, Найден 
Геров, Васил Левски, Раковски, 
Ботев, Райна Княгиня, 
Стилияна Парашкевова, Баба 
Тонка Обретенова и др. С 
изработени от родителите 
костюми, аксесоари, коси, 
бради и мустаци младите  
възрожденци пресъздадоха 
историческата обстановка на 
периода Възраждане. 
Представиха своите 
исторически личности много 
близко до историческата 
достоверност на епохата. 
Многоуважаваното жури, 
представено от госпожа Петя 
Атанасова, старши експерт  
ОНГО, госпожа Ивета Иванова, 
заместник директор в нашето  
училище и Йордан Кънев, 
представител от 
Обществения съвет оцениха по 
достойнство младите 

възрожденци. Последен като 
хроникьор на събитията, 
описал ги най – добре в своите 
романи се представи Николай в 
ролята на поета Иван Вазов. 
Нямаше как този урок по 
родолюбие да не завърши и със 
символа на възрожденския 
учител, героинята от Вазовия 
роман Рада Госпожина. В 
ролята на героинята се появи 
учителката на младите 
възрожденци госпожа Румяна 
Неделчева. Един учебен час, но 
не обикновен! Един учебен час - 
достоен урок по родолюбие и 
патриотизъм!      
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За девета поредна година учениците от единадесети клас на СУ „Васил Левски“ подготвиха и 

проведоха традиционната ученическа конференция „Всичко се състои в нашите задружни сили“. И 

тази година подготовката протече много отговорно и с ентусиазъм. Разделени в осем екипа 

учениците проведоха изследователска работа, работа на терен. Всяка група избра да представи 

малко известни факти от живота на патрона на училището Васил Левски, да покаже своя поглед към 

живота и делото на Апостола, да проучи местни легенди и предания, да интервюира населението от 

град Опака, какво знаят за живота му, но и да преоткрият Левски в XXI век.  „За себе си аз търся го 

отново“ стана мотото на таз годишната конференция. Интерес представляваха, освен 

революционната дейност, запазените вещи, доказаните фотографии, ролята на жените в живота на 

Апостола, идейният свят преоткрит в неговите съхранени до днес писма до съратници, записки. 

Гости на конференцията, със специален поздрав към 

приятелите си от Опака бяха група ученици от ОУ „В. Левски“ 

с. Крепча с ръководител госпожа Ю. Милчева. В присъствието 

на ученици, родители и гости от град Търговище – госпожа П. 

Атанасова, старши експерт ОНГО, господин В. Николов, 

председател на Обществения комитет Васил Левски, господин 

Св. Николов от вестник „Търговищки новини“ конференцията 

завърши с мултимедиен продукт режисиран, осъществен и 

записан от единадесетокласниците под ръководството на 

учителя им по История и цивилизация госпожа Румяна 

Неделчева, дванадесет минутен филм „Левски – най  ясната 

загадка“.  Този урок по патриотизъм и родолюбие доказа за 

пореден път отношението на младите хора от нашето 

училище към родната история. Поздравени и 

наградени за своя труд от Директора на 

училището господин Б. Борисов и господин 

Николов, учениците получиха висока оценка за 

своя труд. 
  



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОПАКА 

В СУ „Васил Левски“ - гр. Опака  учениците се 

включиха с голямо желание и ентусиазъм към 

инициативата на РУО - Благоевград и 

Общинския съвет по наркотични вещества-

Благоевград. Проведоха се различни мероприятия 

през седмицата на толерантността и 

търпението 20.03. - 24.03.2017г. Учениците 

подчертаха важността и призоваха своите 

съученици, учители и приятели към доброта, 

взаимно изслушване и уважение мнението на 

другите, разбирателство, толерантност. 

Седмицата  се отбеляза под мотото „С любов и 

търпение нищо не е невъзможно!“. 

Изработиха се тематични табла, а във всеки 

кабинет  учителите написаха на дъските 

послание за своите учениците „Бъди 

толерантен!“.  

В часовете по изобразително изкуство 

учениците чрез рисунки създадоха символи на 

приятелството.  

Чрез кутията за  предложения  се избраха за 

най-търпелив учител -  г-н Андрей Цонев и най-

търпелив ученик  Диляра Руждиева от VI клас. 

На 24.03.2017г. всеки учител отдели 3 минути в 

началото на часа, за да обясни необходимостта 

от разбирателство, търпение и уважаване 

мнението на другия. 

В конкурса „Най-оригинален знак и послание“ 

достойно се класираха:  

нa  I мястo- VIIa клас;  

II място - X клас и III място - V клас. 
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„Първо сме деца, после сме различни“ 
По изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства, осъществявяне на извънкласни и извънучилищни 

дейности     със съдържателни 

елементи на интеркултурното 

образование – отбелязване на празници, 

запознаване с традициите на 

различните етноси, в СУ „Васил 

Левски“ град Опака се проведе 

тематично занятие на тема:  

„ Първо сме деца, после сме различни”. 

Раждаме се на този свят, без да 

избираме родители, семейна среда, без 

да избираме страната, в която ще 

отраснем. Животът е едно колело, 

знаем къде сме днес, но не знаем къде 

ще бъдем утре. Но независимо къде 

живеем, си приличаме. Всеки един от 

нас носи своето име - Иво,  Хасан, 

Озан, Вики, Ники. Различаваме се не по езика, който говорим, не по религията, която 

изповядваме, а по ценностите, които имаме, и както има добри хора при едните има и 

при другите. И сме такова – едно сплотено, семейство в училище, с послушни или не 

толкова послушни момичета и момчета, които представиха своите традиции. 

Учениците от IV – те класове с ръководител Стелиана Петрова представиха 

презентация на тема „Пролетните християнски празници“, учениците от XI  клас 

представиха презентация „Предстоящи мюсюлмански празници и традиционни 

ястия“. Под ръководството на учителите Анка Марчева и Румяна Неделчева 

учениците от VI и XI клас подготвиха, презентираха и предоставиха за дегустация 

характерни за двата етноса ястия. Оказа се, че в основата и на християнската и на 

мюсюлманската трапеза стоят житото и оризът. Това още веднъж доказва, че 

първо сме еднакви, а после сме различни.  
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Ден на Земята – 22 април 
 
По традиция в нашето училище 22 
Април е ден винаги празничен. 
Празнуваме Денят на Земята. В 
училище също по традиция този месец 
е месец на природните науки. Тази 
година клуб „Екология” организира 
ателиетата в инициативата 
„Отворени врати”. В ателие „Зелена 
работилница” учениците от 5 клас 
изработваха предмети от природни 
материали. В ателие „Направи си сам” 
седмокласниците изработваха 
предмети от отпадъчни материали. А 
в ателие „Мода” се изработваха 
облекла от отпадъчни материали от 
шестокласниците. В училище се проведе конкурс за изработване на постер за Земята. 
Информация за този ден учениците получиха от радиопредаването посветено на Деня 
на Земята. 
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Апостолски урок в годината на Васил Левски 

По инициатива на Средно училище „Васил Левски“ град Опака, Исторически музей град 
Попово, Обществен комитет „Васил Левски“ град Търговище и с подкрепата на 
Регионалното управление на образованието град Търговище беше организирана и 
успешно проведена Ученическа конференция „Всичко се състои в нашите задружни 
сили“. В далечната 1871 год. на 6 октомври в писмо до богат българин Васил Левски 
пише: „От никоя страна (за) нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. 
Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя 
и най-силната стихия.“ Не случайно точно тази мисъл на Левски стана мото на 
Ученическата конференция. И с нея Левски наднича от далечината на своето време и 
става наш съвременник. Повече от век и половина личността и делото на Апостола 
стоят в центъра на вниманието на българската наука. Но Левски не е мит, той е 
реалност. И макар че всички знаем толкова много за него, все не е достатъчно. Все 
още търсим неговите мисли за да се съизмерим с него! Това събра на едно място 
ученици, учители, общественици, родители, които в продължение на три часа 
беседваха за гения на българската свобода Васил Левски, представиха Апостола по 
своему, през своя поглед, доближавайки се до неговия живот и дело. 

 
В конференцията взеха участие ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Опака, ОУ „Л. 
Каравелов“ гр. Попово, ПГ „Хр. Ботев“ гр. Попово, ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово, 
ПГТЛП гр. Попово, Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище, ПТГ „Цар Симеон 
Велики“ гр. Търговище. Музеят в град Попово домакинства на ученическата 
конференция. В нея взеха участие 21 ученика с 15 разработки с 8 научни ръководство 
от техни учители. Всички получиха сертификати и грамоти от организаторите. В 
конференцията взе участие и известния ни историк проф. Пламен Павлов, който 
коментира всяка ученическа разработка и създаде допълнително една атмосфера на 
приятелство и непринуденост в общуването на участниците. Като съпътстващо събитие 
на ученическата конференция беше открита изложбата "От ръката тревненска" , която 
представя занаятчийската слава на град Трявна, в който през 19 в. всяка втора къща 
била на занаятчия. Пред поповската публика представянето й направи Люба Цанева, 
уредник в Специализирания музей - град Трявна. Накрая този вълнуващ ден приключи с 
посещение на Скалния манастир край с. Крепча, община Опака. Тук гостите на 
конференцията се докоснаха до миналото на родния край, едно малко кътче, съхранило 
българщината!  
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Страните – членки на Европейския съюз, отбелязват на 9 май Деня на 
Европа – на този ден преди 62 години е направена първата стъпка на 
създаването на обединена Европа. На фона на опасността от трета 
световна война, която би погълнала цяла Европа, през 1950г. френският 
министър на външните работи Робер Шуман прочита пред 
международната преса декларация, в която се призовават Франция, 
Германия и други Европейски страни да обединят производството си на 

въглища и стомана като „първа стъпка към европейска федерация“. Затова насреща на лидерите 
на ЕС в Милано през 1985г. е взето решение 9 май да се чества като Ден на Европа. В България 9 май 
е обявен за Ден на Европа с Постановление № 54 на Министерския съвет от 29 март 2005г. 
Оттогава 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. Денят на 
Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави, а в нашето училище е повод да 
проведем Ден на самоуправлението. Това са разпределените длъжности, които заемаха нашите 
ученици: 
 
Директор – Денислав Иванов – ХI клас  
Зам. Директор – Мерве Мехмедова  
- ХI клас ЗАС – Сенем Зунхаева  
- ХI клас Донакин/библиотекар: Фунда Шемсиева - V 
клас и Ешим Шукриева  
- ХI клас Помощен персонал:  
1. Гюляй Гюнерова - VI клас  
2. Гюлшен Алиева - VI клас  
3. Мехмеджан Мехмедов – VIIб клас  
4. Джошкун Бахтиаров  
- VIIа клас Дежурни ученици – учители: 
 I етаж – Дерия Нихатова  
- Х клас II етаж – Есил Сабриева  
- VIIа клас III етаж – Джанер Ведатов - VI клас  
Ученическо стълбище:  
Беркан Басриев - IX клас  
Петек Бейсимова - VIIб клас 
 Учениците с голямо вълнение влязоха в ролите на директор, зам. директор, учители и помощен 
персонал, усетиха кокво е да носиш отговорност на работното си място, разбраха че да си 
възрастен не е толкова лесно. Всички учители подготвиха своите уроци и с усмивка и притеснение 
застанаха от другата страна на бюрото. Дадоха си сметка, как трябва да се държат като 
ученици. С биенето на последния учебен звънец тяхната отговорност и задължения приключиха. 
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Светлият празник 24-май 
На 24 май честваме Деня на българската просвета и култура 
и на славянската писменост. На този ден в България се 
отбелязва националния празник на просветата, културата и 
създаването на глаголицата от Кирил и Методий. Създали 
нов книжовен език Светите братя и започнали да превеждат 
на него богослужебните книги. А учениците им, приети в 
България от цар Борис І, създали в Преслав и Охрид две 
книжовни школи. Кипяла в  тях  просветителска, преводна и 
литературна дейност. Поставило се началото на солидна за 
времето книжовна традиция, която прехвърлила границите на страната и дала плодове 
в Русия, Сърбия, Румъния и други страни. Засятото  от  братята  семе  попаднало 
на  благодатна  почва  и  покълнало. Народите  преуспяват  в  историята, тогава, 
когато  редом  до  възвишения  учител  застанат  прозорливият  владетел  и  преданите  
ученици. Само  тогава  азбуката  се  превръща  в  книжнина – в  духовни  продукти, 
в  колективно  богатство, в  траен  ориентир. В   средновековна  България 
това  се  е  случило. Историческата действителност  е била благосклонна към нас - 
получили смe книжнина на роден език  по-рано от редица европейски народи. Нашите 
прадеди не са се отнесли с пренебрежение към този дар на първоучителите, а са го 
преумножили и предали на други народи, превърнали го в „свещен език” на други култури. 

 
Вечният химн на Светите братя Кирил и 
Методий отново звучи и ни зове да бъдем 
заедно. Песента, която ни съпътства в 
майския ден, е нашият поклон пред 
безсмъртното дело на Учителите 
славянски. С нея съпреживяваме радостта и 
възторга от стореното преди единадесет 
века, чрез нея почитаме святото начало, от 
което тръгва българската народност. 
Денят на светите братя Кирил и Методий 
не търси мястото ни в историята, а 
символизира нашия принос на сътворци на 
днешната цивилизация. Дава ни уникалния 
шанс да сме различни и "с книжовността, 
таз сила нова съдбата си да променим“.
  



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОПАКА 

Забавна страница 

 
В черното правоъгълниче ще получите 
имената на създателите на славянската 
писменост, ако попълните отговорите на 
следващите въпроси в кръстословицата: 

1. Печатно издание, което съдържа 
различно количество листи с текст 
2. Главната героиня в произведение- 
то “Цветята на малката Ида” на 
Ханс Кристиан Андерсен 
3. Въображаемо същество, на което 
долната част е на риба, а горната - на 
жена 
4. Произведение на Иван Вазов, в 
което се разказва за времето под ос- 
манско иго 
5. Пролетно цвете 
6. Жена на бог 
7. Действителна историческа лич- 
ност, възпявана в български и сръб- 
ски народни песни 
8. Детски герой, който живее в Льо- 
неберя 
9. Книга на Ран Босилек, в която 
се разказва за патилата на групичка 
деца и баба Цоцолана. 
10. Произведение на Х. К. Андерсен, в 
което се разказва за нещастията на 
едно патенце 
11. Приказка на Андерсен, в загла- 
вието на която се съдържа думата 
лебед 

12. Героиня от произведение на Луис 
Карол, която попада в страната на 
чудесата 
13. Фигурни писмени знаци в древ- 
ноегипетското писмо. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
                

       
     
        

         
     

        

           
      

           
                

        
      

         

Тя ме води в бездънни простори и 
отключва железни врати. Тя си 
няма уста, а говори. Тя си няма 
крила, а лети.  

Що е то?  


