
 

 

 

 

Училищен вестник, специален брой, посветен на 

24 май- Ден на  

славянската писменост и култура 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи учители,  ученици и уважаеми родители, 

честит празник!  

Днес словото на светите първоучители ни 

събра отново. Това с нищо несравнимо 

българско дело е големият повод да се 

гордеем, че сме българи повече от единадесет 

века.  На 24 май цяла България чества деня на 

словото, деня на буквите, деня на духовността. 

Затова празникът на светите братя Кирил и 

Методий е толкова тачен от българското 

училище, превърнал се е  в негов синоним. 24 

май не е просто поредният официален празник 

– това е денят, в който всеки българин може да 

каже, че е горд потомък на нация, заемаща 

своето място в историята на Европа. 24 май е 

символ на достойнство, традиция и духовност, 

денят в който българските духовни стойности 

ни обединяват да гледаме занапред в 

бъдещето. Вечният химн на светите братя 

Кирил и Методий отново звучи и ни зове да 

бъдем заедно. Песента която ни съпътства в 

майския ден е нашия поклон пред 

безсмъртното дело на славянските 

първоучители. 

С нея съпреживяваме радостта и 

възторга от стореното от тях преди 11 

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 показва нашия принос 

на творци на днешната цивилизация, 

дава ни уникалния шанс да сме 

различни и „ с книжовността, таз сила 

нова съдбата си да променим“. Този 

ден събира в себе си минало и 

настояще за да проправи пътя към 

нашето бъдеще, защото най-сигурната 

инвестиция на една държава е 

образованието, защото всичко – и 

велико, и обикновено започва от 

училището, от ученическия чин. 

Нашето училище повече от 165г. 

събира и раздава познанието на 

нашите деца. Убеден съм, че нашият 

град, който познава делото на именити 

и безименни учители и дарители, 

продължава да слуша словото и да 

вярва в неговата сила, защото по 

усърдието и грижата за него „ще ни 

познаят людете някога“. Искам да не 

забравяме, че каквото е днес 

училището, такова ще е и бъдещето 

ни! Това е нашата отговорност! Честит 

празник на всички, които носят в 

сърцето си любов и признателност към 

буквите! Честит празник и на всички 

колеги които в трудния делник 

продължавате да засявате слова в 

браздите на времето! 

Борислав Борисов, директор на 

СОУ „Васил Левски“, гр. Опака 



Нашите успехи 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудът и усилията положени от нас, учениците на 

СОУ „В. Левски“ дадоха своите заслужени 

плодове. Ивана Драгомирова Веселинова от 

девети клас участва в Националната 

конференция посветена на Първата световна 

война с проекта си по направление ”Герои от моя 

роден край, участвали в Първата световна война” 

която се проведе на 31.10-02.11.2014 г. в град 

Кърджали. Тя се класира и на националната 

олимпиада по гражданско образование с проект 

на тема”И ний сме дали нещо на света” 

проведена на  08-10.05.2015 г. в град Шумен.  

Айджан Бейсин Осман от дванадесети клас бе класирана на националния кръг на „Цветна 

олимпиада по математика“.  

Радослав Кънев от осми клас и Ивана Драгомирова от девети клас със своите рисунки заеха 

първо и второ място на конкурса „ Багрите на нивата“ . 

Неслихан Хамбарлиева, Анелия Енчева и Севги Серветова участваха със своите рисунки в 

селектирана изложба в гр. София в галерия „ Кредо Бонум“ на тема Екотабела и „Зелена 

вселена“.  

 

 

„Св. Св. Кирил и Методий“ рисунка на Берк Басриев от 5кл. 



Спортна слава 

 

   Някои хора обичат да мечтаят за големи постижения. Други освен това, обичат да 

действат и ги постигат. Така е в СОУ „Васил Левски” гр. Опака. За поредна година 

„Ученическите игри” показаха как едно не много голямо училище, в един малък град 

може да побеждава на хандбал големи училища от големи градове.  Все още не са 

приключили финалите на 5. – 7. клас, а вече два комплекта медали украсиха гърдите на 

юношите и девойките от Опака. Първо в Сливница при 11. – 12. клас бяха победени 

София и Бургас, след като преди това бяха отстранени Русе и Каварна. А в Хасково 

момчетата от 8. – 10. клас се справиха отново със София и с Пловдив. За да се класират 

за финалите, победиха преди това Тутракан, Кубрат и Варна.За последните четири 

години медалите на СОУ-то от финали вече са седем. Най-богата е колекцията на Селен 

Алиева от 11. клас, която спечели своя четвърти медал, а пет други момичета имат по 

три медала. Естествено, че всички тези високи резултати се получават, благодарение на 

неуморния труд на треньорите, учителите по физкултура и ръководството на 

училището. Всички те продължават да работят, защото мястото на СОУ „Васил Левски” 

сред най-добрите в България, трябва да се защитава всеки ден! 

 

 


