
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отново е септември, а утрото е ведро и прохладно. Дворът на Средно 

училище „Васил Левски” е празнично украсен и подреден. На входа е закачен 

надпис „ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ”, а около него се веят празнично балони. 

Поводът за всичко това е откриване на новата учебна година. Укрепнали, 

закалени и отпочинали, учениците с трепетно вълнение отново се връщат в 

училището. Всички те очакват да се срещнат със своите съученици, с които 

са вече и добри приятели, а също да поздравят и учителите си. Първият 

учебен ден започна тържествено под звуците на националния химн на 

Република България, след което беше изнесена празнична програма. 

Директорът на училището, г-н Борисов, произнесе приветствено слово към 

ученици, учители и родители, като пожела на всички успешна и ползотворна 

нова учебна година. Зазвъня училищният звънец. Първи прекрачиха прага на 

Празничен коледен бр. 1, издаден на 13.12.2017год. 
Издава се от школа по ИТ по проект ,,Твоят Час“ 

15.09. 

Откриване на 

учебната 

година. 

Да изчистим 

България  

за един ден. 

06.10  

Ден на 

усмивката 

31.10 

Хелоуин 

01.11 

Първи 

Ноември 

08.11 

Проект 

,,Твоят час“ 

2017 

 
21.11 

Ден на 

християнското 

семейство 

Спортни 

мероприятия  

през ноември 

Забавна 

страница 

Господин 

Борисов пред 

школата 

по ИТ 



училищната сграда малките първокласници. После всички ученици се 

отправиха към приветливите класни стаи, където ги очакваха с усмивки 

на лицата техните учител 

 

 

 

 

 

 

 

СУ ,,Васил Левски“ гр. Опака се включи в 
инициативата – “Да изчистим България 
заедно”. Възпитаните  на СУ ,,Васил Левски“ 
показаха своята гражданска отговорност към 
опазване на природата. С голям ентусиазъм 
почистиха около своите домове. Всички знаем, 
че с малката стъпка започва голямото 
пътешествие. С малко усилие от всеки от нас, 
родината ни става по-красива и по-чиста.. 

Накрая на почистването бяха събрани 
отпадъци, шума и съчки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 06.10.2017г. в СУ „Васил 

Левски” се отбеляза 

Международния ден на 

усмивката. Денят е посветен на  

 

 

 

 

 

доброто настроение и добрите 

дела  и  премина под мотото: 

"Направи добро. Помогни на 

някого да се усмихне". Това е ден, 

в който всеки трябва да  се 

усмихва и да дарява усмивки на 

околните. Във връзка с 

инициативата учениците от V  

клас под ръководството на г-жа 

Рефие Ахмедова изненадаха 

всички ученици, учители и 

служители в СУ “Васил Левски” 

като изработиха емотиконки - 

символ на усмивката и закичиха с 

тях  

 

 

 

 

 

 

всички. Учениците от начален етап 

и петокласниците изработиха 

тематични табла за деня на 

усмивката. Учениците от V клас 

зарадваха всички ученици от 

Начален етап като им подариха 

пъстроцветни балони



Седмокласниците от СУ  “В.  

Левски“-  гр. Опака 

организираха на 31.10.2017г. 

Хелоуинско парти. В 

партито взеха участие 

ученици от V  и VI клас. 

Малките хелоуинчета се 

представиха с чудесните си 

костюми и маски. Бяха 

обявени следните конкурси: 

конкурс за по-по–най 

хелоуински костюм; конкурс 

за най-страшна маска и 

конкурс  за най-сладко 

тиквено изкушение.  

Призовите места 

спечелиха:  Зюхал Синаева, 

Гюркан Седат и Нелин 

Мюсретинова. Докато 

журито определяше 

победителите, за 

участниците в партито 

имаше подготвена 

викторина с награди.  

 Към края на партито 

бяха избрани Мис и Мистър 

Хелоуин. За Мис  Хелоуин  

беше избрана Зюхал 

Синаева, а за Мистър 

Хелоуин Вурджан Васви. 

Участниците се забавляваха 

и последния  танц беше за 

победителите. 

 

 

 

 

 

 

1-ви ноември е общобългарски 

празник, ознаменуващ делото 

на българските просветители, 

книжовници, революционери и 

свети будители на възраждащия 

се национален дух, стремеж 

към образование и книжовност. 

По традиция в СУ „Васил 

Левски“ - Опака  се проведе 

радиопредаване 

и   лекоатлетически крос в чест  

на Деня на народните будители, 

в което участваха всички 

ученици. В дните преди 

празника, учениците беседваха 

в часа на класа, бягаха в чест на 

будителите. Всичко това 

подготви емоционалното 

възприемане на стиховете и 

възторжените думи от 

радиопредаването.  Необичайн

и за малките палавници бяха 

тишината и вниманието, с които 

слушаха думите от рецитала -

  показател за събуден интерес 

към делото на будителите. В 

паметта на децата ще останат 

завинаги стиховете:  „Да се 

знае, да се помни, че България 

е жива! На будителите 

скромни,българинът китка 

свива!“ Учениците от начален 

етап също взеха участие в 

кроса. След пробягване 

на  определеното разстояние, 

бяха определени победителите. 

Първите трима  при момичетата 

и при момчетата бяха 

наградени с грамоти. Най-бързи 

при четвъртокласниците бяха 

Орай  Османов и Наз Ниязиева. 

При третокласниците призовите 

места завоюваха Илиян Диянов 

и Бусе Бейсимова. 

Победителите от II клас са Емре 



Нурай и Еда Шемсиева. В 

инициативата се включиха и 

най-малките. При 

първокласниците победители са 

Сертач Шенхаев и Еджрин 

Демирташ.   Въпреки лошото 

време,  ученици  се справиха 

отлично като проявиха завиден 

спортен дух и издръжливост. 

Участниците бяха разпределени 

в различни категории  и всички 

получиха грамоти от директора 

на училището - Борислав 

Борисов.  
 

  

 

 

 

На 8 ноември 2017 година в СУ 

„В.  Левски“  гр. Опака бе 
поставено началото на работата 

по проект „Твоят час“. В своето 
слово Директорът на училището 

г-н Борисов говори за целите, 
които стоят пред участниците в 
проекта и очерта областите за 

заниманията на учениците. През 

настоящата 2017/2018 учебна 
година учениците са се 

включили в 14 клуба. 
Сформирани са шест клуба за 
ученици с обучителни 
затруднения и осем школи по 

интереси. След краткото 

тържество и снимките заспомен, 
школниците проведоха първите 

си занятия.

 

 
 
 
По повод 16 ноември- 
Международен ден на 
толерантността, всички 
ученици и учители в СУ “Васил 
Левски” гр. Опака, носеха 
стикери в знак на 
съпричастност. Децата, които 
участват ученическия съвет, 
подготвиха радиопредаване и 
изработиха таблa „Светът е 
различен”. Подготвени бяха и 
полезни материали за всички 
класове. Всички участваха с 
ентусиазъм в конкурса за  
 

 
 
 
 
 

рисунка, карикатура или 
мултимедийна презентация на 
тема „Да бъдем толерантни!”. А 
победители в конкурса за табло 
са: I място- VIIIклас, II място- VI 

клас, III място- V клас; за рисунка 
са: I място- Айджан Илмазова от 
VIII клас II място- Дилек 
Мехмедова от VIII клас III място- 
Ревасие Кадирова от VIII клас 
След проведените мероприятия  
 

 
 

учениците стигнаха до извода, 
че толерантност – това е 
хармония в многообразието; 
толерантност – това е 
добродетел, която прави 
възможно достигането на мира 
и способства за замяната на 
културата на войната с културата 
на мира. 
 
 
 
 
 



 

 

Приключи вътрешно 

училищното първенство 

по хандбал СУ „Васил 

Левски“ гр. Опака. При 

момчетата бе между 

отбори на осми и девети 

клас – сборен, срещу 

десети и единадесети клас 

- сборен. Срещата 

завърши 24:30 гола в 

полза на сборния десети и 

единадесети клас. 

Изявени голмайстори 

Мерт Метин, Севин 

Зюлкяров от 11 клас и 

деветокласника Алпер 

Рамисов. Добре се 

представиха вратарите 

Джошкун Бахтияров и 

Синан Недретов. При 

момичетата срещите бяха 

доста оспорвани, в крайна 

сметка на финала се 

срещнаха отборите шести 

и седми – сборен, срещу 

осми и десети - сборен. 

Срещата до края на 

първото полувреме с 

малка преднина на осми и 

десети клас като на 

моменти, бе и 

изравнявана. В края на 

второто полувреме отбора 

на момичетата от шести и 

седми клас не издържа на 

неудържимия напън на 

момичетата с повече опит 

и срещата приключи 26:31 

в ползата на сборния 

отбор от осми и десети 

клас. 

 
 
 
 

На 21 ноември православната църква 

отбелязва празника Въведение Богородично, а 

в българския народен календар той е отреден 

за Ден на християнското семейство. Този 

светъл ден беше отбелязан подобаващо в СУ 

„В. Васил“ гр. Опака. Денят започна с кратко 

радиопредаване, в което учениците от VІ клас 

припомниха 

какъв е този 

празник, 

защо се 

почита и тачи 

от всички 

християни. 

Организира 

се изложба с 

рисунки 

„Моето семейство“ от V и VI клас, а ученици от 

начален етап изработиха  

 

 

картички „Обичам те, мое семейство“. 

Специално табло изработиха 

седмокласниците, с което припомниха стари 

библейски истини за любов, доброта и 

съпричастие, така необходими в трудното и 

напрегнато време, в което живеем. Учениците 

стигнаха до извода, че семейното огнище 

трябва да 

сe 

подклажд

а с огъня 

на 

търпениет

о, обичта и 

вярата, да 

не 

забравяме нравствените ценности и устои, 

които са ни съхранили през вековете като 

народ. 



  
 
 

 

 

 

 

Коледа е един от най-светлите християнски 

празници. Коледа сплотява семейството и 

прави хората по-добри. На Коледа се случват 

чудеса. И за да усетите пълноценно духа на 

празника, поканете го в дома си още сега.  
 

В искрено интервю, специално за Школата по 

ИТ и вестник „Букет”, директорът, без който 

СУ „Васил Левски” нямаше да е такова, каквото 

е, разказва с какво са го променили дългите 

години на работа, какво предстои и какви са 

мечтите му относно нашето училище?.  

1.Г-н Борисов, знаем, че сте дълги години 
директор на нашето училище, промениха ли 
Ви годините на работа? Каква е Вашата 
равносметка? 
Борисов: Да, почти целият ми трудов и професионален 

опит е в нашето училище и в работа за него - разбирайте 
за децата и учениците на Опака. Сигурно годините на 
работа внасят известни промени в мен, но си мисля, че те 
не са много. Работя все така, както разбирам, че трябва да 
се работи, по моите критерии - с грижа за училището, 
учениците и персонала, а до колко успявам другите 
трябва да кажат, включително и вие. Равносметката за 
тези години каква е - сещам се, че по моя инициатива и с 
голям труд на всички работещи  и общинското 
ръководство през годините направихме и утвърдихме  
училището като средно. По този начин дадохме 
възможност на всички ученици от Опака и общината да 
учат и да завършат средно образование.  Вече 21 випуска 
завършват, завършили средно образование от 500 
ученици, голяма част от тях завършиха и висше 
образование мисля, че това е голям принос в развитието  
 
 

 
 

на Опака, може би и аз имам дял за това. Освен 
това, моя постоянна грижа е учениците да бъдат 
обучавани добре, училището да има добро име, да 
има повече успехи.   

 
 

2. Разкажете ни за ваше постижение, 
с което се гордеете през 
изминалата 2017. 

Борисов:  През 2017г. някакво ярко открояващо се 
постижение като, че ли не мога да посоча. Както 
вече казах стремя се по всички направления да 
работя активно и отговорно. През 2015г. получих от 
централното ръководство на синдиката на 
българските учители златен медал и грамота - 
Директор на годината - за социално партньорство, а 
през тази 2017г. почитно отличие „Митрополит 
Андрей“ на РУО Търговище за високи резултати в 
образователния процес развиване и утвърждаване 
на училищните традиции.  

 
3. Опишете ни интересен казус, 

който сте успели да разрешите.  
Борисов: В професионален план възникват два 
различни казуса, но понеже са свързани с други хора 
не бива да ги разгласявам. За мен конкретно през 
последните няколко години е възниквал казуса за 
промяна в професионален план, но аз съм избирал 
да продължа да работя за нашето училище и не 
съжалявам. 

 

4. Опишете себе си, какво ви 
вдъхновява?  

Борисов: Не е нужно да ме вдъхновява нещо 
специално, но все пак успехът и резултатите в 
различен план най-вече на близките ми ми влияят 
положително, успехът на училището също. 
 

5. Опишете смиряващо 
преживяване. 

Борисов: Смирението е нужно и потребно 

винаги, не трябва да се възгордява човек или пък 

да е арогантен и безскруполен, и не трябва да е 

и подтиснат.  

 

6. Кой е най-добрият ви ден през 

последната година? А най-
лошият? 

Борисов: Много хубави дни имам свързани са с 

моите внуци и близки - както всеки човек. Лоши 



моменти чак нямам тази година, но неприятни имам  

и те са свързани с непочтени, некоректни и подли 

действия от страна на други хора, повече не искам 

да казвам.  

7. Ако стоим тук след 12 месеца и 
празнуваме вашата една година с 
нас, за какво ще празнуваме? 
Какво ще сме постигнали? 

 Борисов: За това, че сме здрави, че сме научили 
много нови неща, че сме постигнали добри 
резултати съвместно. Надявам се да сме ви 
помогнали да направите още една крачка в 
подготовката си за реалния живот.    

 

8. Желаете ли да кажете нещо на 

читателите на вестника ни?  
Борисов: Пожелавам им да са здрави през 

2018г., да постигнат високи резултати в 

обучението си, да посрещнат с усмивка и 

изживеят с радост Коледните и Новогодишните 

празници.  

Моето уважение към всички! 

Борислав Борисов 
 

Коледа не е обикновен ден като 

всички останали. Това е период от 

годината, когато доброто ескалира, 

ден който ни напомня, че силата на 

вярата е огромна и е способна да 

сътворява чудеса. Тези, които 

истински вярват, са способни да 

свалят всички ограничения на 

съзнанието, които обличат едно 

събитие като невъзможно и със 

своята силна вяра го превръщат във 

възможно. Това е магията на 

Коледа! Напомня за силата на 

вярата и на какво е способна тя. Ако 

хората за миг си спомнят за това, 

каква мощ носи вярата в себе си, 

тогава биха се замислили много за 

това, в какво вярват и в какво не, 

защото със своята вяра хората 

създават реалността в живота си. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2918г. предлага много перспективи 

на представителите на знака 

Овена и особено тези които искат 

да създадат семейство. За да имат 

успех в любовта представителите 

на знака ще е необходимо да внесат 

в отношенията си повече мекота и 

разбиране на партньора си. 

Упоритостта и ината няма да им 

помагат, а напротив ще им ще им 

вредят. 

Напрегната в любовен план ще 

бъде  2018 година за Телците. 

Често ще възникват проблеми 

по повод кой ще ръководи дома 

или отношенията. За да се 

радват на благо получен личен 

живот. Телците ще е 

необходимо да дадат повече 

свобода на своя партньор. 

Любовният хороскоп за 2018г. 

препоръчва на Близнаците да 

направляват своята енергия за 

съзидание, а не за разрушаване. 

Да държат своите емоции под 

контрол и внимателно да 

обмислят своите постъпки. 

Желателно е да вземат мненията 

на своите близки. 

Благоприятна година 

за укрепване на 

отнощенията. 

Астролозите ги 

съветват да проявяват 

по-голяма инициатива. 

Сега е времето да 

вземат всичко в свои 

ръце и да започнат да 

играят по свои 

правила. 

За да имат успех в личните 

отношения представителите на 

зодия Лъв ще трябва да имат по-

голяма откритост в 

отношенията. Не трябва да 

търсят проблеми там където ги 

няма 

 
 

Съгласно любовният хороскоп 

за 2018г. много от проблеми в 

интимната сфера при Девите 

ще се решават от само себе си. 

Девите не трябва да се 

доверяват изцяло на съдбата, а 

да държат всичко под контрол.  

Любовната прогноза за 

2018г. съветва Везните 

да не поставят под 

съмнение своите 

отношения. Очаква ги 

много положителни 

промени, които е 

възможни да доведат до 

безоблачно щастие. 

Скорпионите ще е необходимо 

да направляват своята енергия 

в мирно русло. Да обръщат 

повече внимание на тези които 

ги обичат, за да се радват на 

положителни емоции през 

годината представителите на 

зодията е желателно да бъдат 

по внимателни с любимите си 

хора 
Мнозина от представителите на 

зодия Стрелец ги очакват много 

ярки събития и емоции, но 

главното е да не  изменят на своите 

принципи. Според любовния 

хороскоп на тях ще им е 

необходимо да се ръководят повече 

от разума си. Любовната прогноза за 2018г. 

обещава на представителите на 

знака много емоции в личния живот. 

Мнозина представители на знака ще 

имат много изкушения и илюзии, но 

главното да не предадат своите 

принципи. 

Лунното затъмнение през януари ще 
засегне сексуалния ви живот и ще ви 
побутне да поработите върху проблемите 
си с интимността и емоционалните си 
връзки. Има ли нещо, което прикривате? 
Пропускате ли да кажете нещо? Това са 
въпроси, които е добре да си зададете. 
Нетрадиционният Уран ще се спре в дома 
на любовта ви – това означава, че ще 
можете да срещнете много нови хора, 
ако им дадете шанс. 

Тази година ще бъде 
благоприятна за вас в 
романтичен план. 
Слънчевото затъмнение 
през юли ще даде ново 
начало в любовта. Вероятно 
ще се чувствате по-
любвеобилни и отворени 
към романтиката. Може 
също така най-накрая да си 
направите профил в сайт за 
запознанства или да 
започнете да ходите по 
срещи.  

Оформила:  

Нелджан Неджатова от Х клас, 

с подкрепата на  

г-жа Пелагия Трифонова 


