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Празничен училищен брой 2, 
Издава се от школата по ИТ 

по проект “ Занимания по интереси“ 
при СУ „Васил Левски“,  гр. Опака 

В този брой ще прочетете: 

 Декември – месец на техническите 
предмети 

 Коледно тържество на децата от начален 
етап 

 „Подарете време на децата ни“ 

 Коледен купон 

 Турнир „Не се сърди човече“ 

 Януари е месеца на информационните 

технологии 
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В месеца на техническите предмети в СУ 

„Васил Левски” се проведоха турнирите от 

спортния календар - по тенис на маса и 

шахмат. Участваха ученици от 

прогимназиалния и гимназиален етап.  

При шахмата: 
1-во място – Мехрин Хамбарлиев – ХI клас 
2-ро място – Алим Алимов – Х клас 
3-то място – Хасан Хасанов – VIII клас 
При тенис на маса: 
1-во място – Хазар Мехмедов – VI клас 
2-ро място – Oрай Бехчетов – VI клас 
3-то място – Мердин Мехмедов – VII клас 

 

Децата от начален етап на 

СУ „Васил Левски“ град 

Опака празнуваха Коледа 

с много настроение и 

празнично веселие. Песни, 

сценки, стихотворения, 

гатанки бяха част от 

празничната програма. 

Малките ученици 

показаха, че тачат народните обичаи, знаят 

народните пожелания за здраве и берекет и 

поздравяват всички с настъпващите светли 

празници! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември –  

месец на техническите предмети 

Коледно тържество за 

децата от начален етап 
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Под това мото премина Коледното парти на 

седмокласниците и техните родители. Учениците ги 

изненадаха с интересни, подготвени от тях игри. Имаше 

томбола, късметчета и викторина. Както му е 

редът посрещнахме и дядо Коледа със Снежанка. 

Родителите дълго ще помнят радостта и емоциите 

от тази среща, а 

децата винаги 

ще бъдат 

благодарни за 

времето, което 

те - Родителите 

споделиха с тях. 

 

 

Коледен купон 
На 19.12.2019 г. 

учениците от 5 

до 12 клас си 

спретнаха 

коледен купон. 

Гости на 

тържеството 

бяха Дядо 

Коледа и Снежанка. В залата беше поставена 

кутия за гласуване за мис и мистър Коледа. 

Изиграха се много игри, изпяха се много 

песни, танцуваха всички, дори четохме 

приказка. За всички победители имаше 

подаръчета, защото какво е Коледа без 

подаръци?! Водещите на купона Алис и 

Елица поднесоха много приятна изненада на 

учителите, като включиха и тях в игра на 

асоциации. Направихме си много снимки с 

Дядо Коледа и Снежанка, запечатахме 

щастливите мигове. В края на празника 

преброихме гласовете от кутията и Мис 

Коледа стана Дуйгу Шехнурова – 9 клас, а 

Мистър Коледа – Севин Мехмед – 12 клас. 

Пожелахме си на раздяла весела Коледа и 

щастлива 

Нова година! 

Да бъдем 

здрави и 

успешни! 
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На 28.01.2020 

год. в СУ 

“Васил 

Левски“ град 

Опака се 

проведе 

турнир с 

учениците от 

1,2,3 и 4 клас. Състезаваха се на домино с 

животни и растения, не се сърди човече, шах. 

От първи клас победители станаха Емир 

Мюджелов, от втори клас Мирай Орханова, 

от трети клас Емре Илхан, четвърти клас 

Акън Ашкънов. На „Не се сърди човече“ 

победител от първи клас стана Седа 

Седатова, от трети клас Ниязи Ревин 

спечели в играта шахмат. Децата играха с 

голямо желание и интерес. Състезателният 

дух помогна на децата да успеят. 

 

 

Един от най-
студените, но с 

най-топли 
чувства и приятни емоции 
премина първия месец от 
новата година. Почти 
всички ученици от V до XI 
клас се включиха в 
организираните 
мероприятия:   

 Единадесетокласничките 
Дерия Адилова Резванова и 
Аслъ Тургаева Ахмедова 
изработиха презентация, 
която превърнаха в много 
полезно табло „История на 
компютърната техника“;  

 
– Се 

състезаваха в 
изработването на 
рекламната брошура на 
училището за приема на 
ученици в 8 клас за 
учебната 2020/2021 

година. Най-добре се 
справиха Айчин Хасанова, 
Илкер Идиризов и Берен 
Нурханова от 8 клас.  

включиха в конкурса за 
компютърна рисунка на 
тема „Моите детски мечти”. 
Най-добрите художници са: 
Азра Илмазова – „Светът е 
застрашен“, Гамзе „Работа - 
мечта“, Ренис Ревинова – 
„Морски изследовател“ и 
др.  

Турнир „Не се сърди човече“ 
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 А седмокласниците: Джансевер Ахмедова, Сузан 

Сахлимова, Бенгю Басри, Ачелия Мустафова, Нелин 
Юсеиноваи и Елчин Ереджебова уредиха кът на 
компютърната система в залата по ИТ. Подредиха всички 
части на компютъра в музей, където всеки ученик може да 
разгледа и научи къде е мястото на частите в компютърната 
кутия. 
 
 БЛАГОДАРЯ на всички ученици, които се включиха в 
мероприятията през месеца на информационните 
технологии. Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Азра Илмазова 

S 

Гамзе  Османова   Ренис Ревинова 
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Неизвестната снимка на Левски  
По нея вероятно турските власти са го 

издирвали 
 

България се прекланя пред паметта и саможертвата на Апостола 

на свободата Васил Левски. В Националния музей „Васил Левски" 

в родния град на Апостола може да се види копие на неизвестната 

досега фотография на Левски, открита преди няколко месеца в 

държавния архив в Истанбул. Предполага се, че по тази снимка 

турските власти са издирвали Дякона. 

Снимката на Васил Левски е открита от уредника в музея на 

Карлово Виктор Комбов. Историкът посетил държавния архив на 

Истанбул и там се натъкнал на неизвестната досега фотография 

на Дякона. За първи път образът на 25-годишният тогава Левски 

е представен по-различен начин. 

 

Виктор Комбов - уредник в музея: Характерното в снимката 

е, че Васил Левски се вижда много добре - до под кръста. 

Вижда се, че е с колосан гръдник, елече, от джоба му се 

подава аксесоар. Най-вероятно това е джобен часовник. 

 

На гърба на снимката на османо-турски език има описание на 

физическите черти на Левски. Според историците, точно тази 

фотография е служила за издирването на Апостола. А тя най-

вероятно е направена по време на престоя му в Букурещ. 

 

Дора Чаушева - директор на Национален музей "Васил 

Левски" - Карлово: Имаме данни и от писмо на Найден 

Геров до Граф Игнатиев в Истанбул, който пише турския 

митасарив в Пловдив е получил тази снимка, за да бъде 

издирван Апостола, а също има отправено писмо и от 

Цариград към Дунавския валия похвално затова, че е 

открита тази снимка и, че тя е разпратена по всички 

гранични пунктове, за да не се допусне преминаване на 

Васил Левски оттатък Дунав. 

 

Оригиналът на снимката остава в държавния архив на Истанбул, а 

в Карлово може да се види копие на фотографията. Освен нея, 

българските историци са открили още документи, свързани с 

Апостола, които тепърва ще бъдат превеждани и анализирани. 

 

 

Вестникът оформила: Айджан Илмазова – 10 клас, с помощта на г-жа  Пелагия 

Трифонова 


