
 

 

  

Декември – месец на  

техническите предмети 

Коледно тържество за децата от 

начален етап на СУ „В. Левски“ 

Децата от начален етап на СУ „В. Левски“ празнуваха Коледа с много 

настроение и празнично веселие. Песни, танци, сценки и гатанки, 

състезание по народни и модерни танци, бяха само част от 

празничната програма. Пред Дядо Коледа и Снежанка, малките 

ученици показаха, че тачат народните обичаи, знаят народните 

пожелания за здраве и берекет и са готови да поздравят целия свят 

с настъпващите светли празници.  

Празничен училищен брой 2, издаден на 15.02.2019г.  

 издава се от школата по ИТ по проект „Занимания по интереси“ 

В броя ще прочетете: 

 Декември – месец на техническите предмети; 

 Януари – месец на информационните технологии; 

 Васил Левски – патронът на нашето училище. 

 Лично творчество. 

 14 февруари – Свети Валентин 

 Забавна историческа страница. 

 



Коледен дух в училище 

Днес от всеки поглед блика 

радост светла и велика; чудна 

песен е запяла  вред земята 

побеляла. А във всяка къща 

мило свети мъничко кандило, 

сякаш пламъка му ален от 

звездата е запален. Нашта 

обич го опасва никога да не 

угасва, както вечните зори в 

златен пламък да гори, та във 

студ и бури бесни да живеем 

пак със песни, всеки ден що 

иде нов да го срещаме с любов 

.\Григор Угаров\. С много 

настроение и коледен дух се 

проведе традиционният  

Коледен базар на учениците 

от СУ ,,Васил Левски“ гр. 

Опака. В него участваха 

ученици от І до ХІІ клас с 

домашно приготвени сладки и 

солени кулинарни изкушения. 

Учениците си  пожелаха  

здраве, щастие и успех през 

новата година! 

 

 

Януари – месец  

на информационните технологии

През студения месец януари се проведоха няколко конкурса по информационни технологии: 

1. V и VI клас – „Моите детски мечти“ – компютърна рисунка; 

2. IX клас – изработване на рекламна брошура на училището за прием на ученици в VIII клас; 

3. XI клас – Конкурс за мултимедийна презентация: ученическа конференция „Всичко се състои в нашите 

задружни сили“.  

В първия конкурс взеха участие ученици от 5 и 6 клас. Всички те с много старание нарисуваха с програмата Paint 

детските си мечти. Всички знаем колко трудно се рисува на компютъра, колко време и старание е нужно за да 

нарисуваш една рисунка с инструментите на програмата. Най-добрите ще покажем в този брой на вестника.

1.Сузан Сахлимова – 6 клас 

2.Бенгю Ебазер -  6 клас 

3.Джансевер Османова– 6 клас 

 



Деветокласниците също положиха много старание 

и творчество при изработването на рекламна 

брошура на училището. Шестнадесет ученика 

изпратиха на имейл своите проекти. Показаха 

умения за работа с програмата Publisher. Ето и най-

добрите от тях: 

1. Айджан Илмазова  

2. Фиген Фикриева 

3. Дилек Мюджелова 

4. Нургюл, Берк, Ерол, Мерве, Кясим, Ренан, 

Ревасие, Сийнем, Алис, Едже и др. 

 

 

Васил Левски – патронът  

на нашето училище 

 

 

 

 

Писмата на Васил Левски 

Днешният век е век на свободата 

Г-не, днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности. Днес всеки притеснен и 

потиснат, всеки, комуто тежат робските синджири на врата и който носи жалостното и срамно име роб, е 

напънал всичките си сили - и нравствени, и физически - и търси случай да отърси от себе си по какъвто и 

начин да би било робското тегло, да разкъса робските вериги и да отстрани далеч от себе си името роб. 

Левски до богат българин във Влашко 

6.10.1871 г. 

Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с 

демократска република 

П о д б у д а. Тиранството, безчовещината и самата държавна система на турското правителство на 

Балканския полуостров. 

Ц е л. С една обща революция да се направи коренно преобразуване на сегашната държавна деспотско-

тиранска система и да се замени с демократска република (народно управление). На същото това място, 



което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв [са] 

откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кеседжии и 

еничери и в което владее правото на силата, да се издигне храм на 

истината и правата свобода. И турският чорбаджилък да даде място на 

съгласието, братството и съвършеното равенство между всички 

народности. Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във 

всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско 

отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ 

закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи. 

Из "Нареда [проектоустава] на работниците за освобождение на 

българския народ" - подбуда и цел. 

Ще имаме едно знаме, на което ще 

пише: "Свята и чиста република" 
Бай Каравелов, 

Вие като честен и свободен български 

вестникар, такъв Ви показва и листът 

"Свобода", който издавате, [се 

борите] без разлика за всеки народ, 

който би показал, [че иска] да живее 

[свободно]. 

Ние, българите, бяхме честити чак сега да се сдобием с напълно свободен 

вестник, [който] дава право на всекиго да представи народното ни 

мнение пред света. И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем 

напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът - в България, 

Тракия [и] Македония. От каквато и народност да живеят в този наш 

рай, [те] ще бъдат равноправни с българина във всичко. Ще имаме едно 

знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република". Същото желаем и на 

братята сърби, черногорци, румънци и пр. да не остават след нас [и] в 

едно и също време да дадат гласа си. Време е с един труд да спечелим онова, което са търсили и търсят 

братята французи, т.е. млада Франция, млада Русия и пр. Колко скъпо и с какви загуби? Брат брата, син 

баща, бащата сина си да убива? Сега е време да преварим това зло. [Защо да водим] втора борба? Сега е 

лесно и можем с малко материал да се спасим от това гнусно и невярно тиранство, сто пъти по-назад от 

нас във всичко. Неговите топове, неговите игленки пушки са в нашите ръце. Само ни трябва още 

мъничко време да поработим [няколко] години. Но [само] тогава [след като поработим], бай Каравелов, 

както ви пиша в писмата с братя Марина [п. Луканов] и 

Иван [Драсов], с божя воля ще съсипем гнилата и 

страхлива държава, та да съзидаме друга многотрайна по 

новото зидане. Да съсипем, казвам, гнилата и беззаконна 

държава, но не хората, не жените и децата им. [Стига] само 

да се покорят на горните свети закони, [те ще са на] равно 

с българина. 

Дописка на В. Левски до в. "Свобода", 

писана през втората половина на 1870 г., 

а публикувана в "Свобода" на 13.02.1871 г.  



 

 

Лично творчество 

  

Моето любимо училище 

Училище мое любимо – 

с врати отворени красиво, 

с твоя помощ аз научих, 

всичко загадъчно и трудно! 

 

Аз пораснах и се учих 

да броя и да чета. 

Благодарна съм училище любимо. 

Ти ми даде всичко на света. 

 

Бенгю Ебазер Басри – VI клас 

Моето училище 

Докато за някои е мъчилище,  

За други е светилище. 

Докато някои не искат да учат,  

Други искат да сполучат.  

 

Но всеки знае,  

че щом учебника отвори,  

той няма да иска да го затвори.  

И когато се научи,  

всяко препядствие ще прескочи.  

 

В моето училище е интересно,  

Знанията и спорта са нещото полезно.  

Учете не се бавете,  

Времето си не губете и успехи 

постигнете!   

Сузан Юмерова – 6 клас 

Фиген Фикриева – 9 клас 

Селин Хюлкярова – 3 клас 



Училище 
(есе) 

Училището за мен е,  мястото в което се чувствам себе си, мястото което ме научи на всичко, което 

знам. Училището за всеки ученик е различно. Едни се чувстват добре, други не, но лично аз, мисля че 

всяко дете може да се почувства добре, стига да го поиска и да вярва в това, което иска. 

В училище научих много неща. За тези 12 години се сблъсках с какво ли не. Нови запознанства, 

нови места, нови учители. Местела съм се толкова много, че където и да отида имам приятели. Но това не 

е лошо, защото човек се адаптира лесно по този начин и по-лесно завързва приятелства. 

Училището за мен е дом. През целия си период на обучение съм преминала през възходи и 

падения, но това ме научи преди всичко да бъда човек. Помня преди много години, когато трябваше да 

постъпя в подготвителната група, но недостигаха места. Аз бях много разочарована, защото с толкова 

желание и хъс исках да уча, че направихме всичко възможно за да се запиша. Искам да кажа, че за 12 

години това не се промени, с каквато амбиция и желание започнах първи клас, със същата амбиция 

завършвам 12 клас. 

Училището е като четирите сезона в годината, имаш моменти и на пролет, и на лято, както на есен 

и на зима. Преминаваш през един кръг, който е основата на оформянето ни като личности.  Училището е 

първият етап на развитието ни като хора, то дава началото на нашето бъдеще и трябва да сме 

благодарни и горди, че имаме възможност да се докоснем до най-ценното съкровище – знанието. 

Благодаря! Благодаря на учителите си, че ме научиха на нови неща, благодаря, че открих нови 

приятели и най-вече благодаря за това, че се превърнах от един „незрящ“ човек в знаещ и можещ. 

Петранка Желева от XII клас 

 

14 февруари - Свети Валентин 

14 февруари e празник на 

влюбените . На този ден още 

през  14 век   по традиция 

влюбените започват да  си 

разменят любовни послания под 

формата на т. нар.  валентинки. 

Съвременните символи на 

любовта сега са сърцето и 

образът на крилатия Купидон.  На този ден влюбените 

изразяват любовта си един към друг. По повод  празника в СУ 

„В. Левски“ гр.  Опака   се проведе обучение на учениците  от 7, 

8 и 9 клас от РЗИ - Търговище на тема „Полово предавани 

болести“. По инициатива на училищния ученически съвет във 

фоайето на първия етаж  бяха поставени тематични табла, 

рисунки и картички. Положителни емоции внесе  кутията  за 

валентинки, в която учениците имаха възможност да пуснат 

своите послания за любов, уважение и разбирателство. 

През целия ден за празничното настроение се погрижиха  

ученици от 11 клас с радиопредаване и озвучаване на 

известни любовни песни по радиоуредбата. Всички ученици 

получиха символи на любовта- сърчица и се обединиха около 

това, че любовта е уважение, доверие и приемане на другия. 

Не бързай! - шепнеше ми таен глас. -  
Часът на любовта не е узрял! - 

И аз, непоправима непослушница,  

послушах, господи, единствен него -  

защо, сама не знам. 
 
Не бързай! - А гроздовете звънтят -  

камбаните от дъжд и слънчев бронз,  
а виното сънува буря в бурята,  

а устните изпръхват и се цепят,  

солени с капка кръв. 
 
Любовно тайнство, аз не те познах  

в разпукнатия миг на пролетта. 

Как осезаемо е недокоснатото,  

как ненапитото опиянява,  

как всичко е любов! 



 

 

Забавна страница 

Васил Левски - Мистериите 

около Апостолът 
 

Васил Левски е икона за всички в България, но около образа му все още има неизвестни, които чакат 

своя отговор. Винаги, когато отбелязваме годишнини от раждането или смъртта на Васил Левски, все 

още търсим отговорите на куп неизвестни около личността му. Всички български граждани го 

приемат за икона. Мнозина историци, писатели и обикновени клюкари са се "упражнявали" на гърба 

му. За обикновения човек все пак остават няколко големи мистерии, които не целят да го охулят, а да 

разбулят тайните около Левски. 

Апостолът и масонството 

Левски беше набутан в заговор със 

"свободните зидари" в последните 

години. Близкото му познанство със 

"заклети" масони го уличи в тясна 

близост с тайнственото братство. 

Твърди се, че използвал техният 

маниер на шифроване на документите. 

Фактът, че завършва писмата си само 

към доказани посветени с "Целувам 

те", говорело за обвързаност с тяхната 

дейност. 

Предателят 

Бедният поп Кръстю над век беше охулван като най-

мразеният свещеник в историята. Последните няколко 

десетилетия се извадиха документи, които го оневиниха. 

Все още, обаче, в паметта на българите той присъства като 

Юда в Библията. 

Напоследък се твърди, че отчето просто бил удобна жертва 

на амбициозни съратници на Левски, които искали да го 

отстранят от позициите му в революционните комитети. 

Прякорът 

"Джингиби" е любимото прозвище на народа, макар в 

учебниците и литературата да е Апостолът на свободата. В 

действителност той е наричан с над десет имена в 

революционните среди и тогавашната общественост. Долу-

горе толкова са и фалшивите му названия в документите. 

Сам се подписва с над тридесет псевдонима. Любопитно, че 

повечето от тях са с корен "аслан" (лъв – тур.ез) и "дервиш" 

( скитник, аскет и мисионер). 

Жените 

Макар със статут на Най-великият 

българин, Левски не може да не бъде 

споменат и в този аспект. Преди 

промените деликатно говореха само 

за майка му, която го очаква и страда 

за него. Понякога, само в краен 

случай, и за сестрите му се 

споменаваше. С появата на 

демокрацията любопитните хукнаха 

да търсят "Безсмъртната любима" на 

Левски.  

Със сигурност се знае, че жени са го измъквали от сигурна 

гибел. Българки са го крили и маскирали, за да избяга от 

заптиетата. Най-атрактивна е онази почти неизвестна 

монахиня, която била Жената в живота на захвърлилия 

расо Левски. Тук не става въпрос за омаскаряване на 

идеала, а за красива история за невъзможната любов към 

синеока девойка, която се е казвала Ана. 

Вестника оформила:  
Сезин Руждиева Юсуфова от Х - ти клас, 
с помощта на г – жа Пелагия Трифонова 


