
 

 

 

                       СОУ „Васил Левски”- гр.ОПАКА, обл. Търговище 

                           Училищен вестник, м. май 2016 година 

 

Без светлост няма ден, 

без писменост – живот,  

а вечен сън и мрак,  

неволи и злини.  

И трижди е блажен  

от всички тоз народ, 

кой в свойта родна реч  

изгражда бъднини. 

Из “Заветът на Св. Св. Кирил и Методий”Стоян Чилингиров   

                                              



 

             

 

 

24 май - Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост! 

        Повече от хилядолетие четем и пишем на свой роден език. Затова ще бъдем вечно признателни 

на Светите братя Кирил и Методий – основоположници на славянската писменост и книжнина.  

      Кирил (Константин – 827-869 г.) и Методий (Михаил – ок. 815-885 г.) са родени в Солун, в 

семейството на виден византийски сановник. Двамата братя са високо образовани за времето си. 

Константин завършва прочутата Магнаурска школа, където заради острия си ум, широките научни 

интереси и полемичен дар получава прозвището Философ. Изпълнява сам, а по-късно с брат си 

Методий, важни политически и религиозни мисии. Огромен е приносът на Солунските братя не 

само към славянския род, но и към цяла християнска Европа. Дотогава Словото Божие се е 

проповядвало само на трите свещени езика – латински, гръцки и еврейски. В края на 855 г. 

Константин Философ и брат му Методий създават в манастира "Полихрон" славянската азбука. 

Заедно със свои ученици те превеждат най-важните богослужебни книги и през 863 г. започват да 

проповядват християнското учение на славянски език във Великоморавия. Срещу тях се надигат 

привържениците на триезичието. Мъдрият Философ ги оборва с думите: "Не пада ли от Бога дъжд 

еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли еднакво всички въздух? 

Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а искате всички други племена и народи 

да бъдат слепи и глухи?...“През 867 г. Кирил и Методий са посрещнати в Рим от папа Адриан ІІ. Той 

осветява и благославя книгите им, като разрешава проповедите да се извършват и на славянски 

език. През 893 г. славянската писменост е обявена за официална и задължителна в българската 

църква и държава. Старобългарската книжнина започва да прониква и в другите славянски страни. 

       Още в края на ІХ век Кирил и Методий са канонизирани за светци, равноапостоли и Славянски 

апостоли, за превода и популяризирането на Библията на старобългарски език  и 

разпространяване на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи.  През ХІІІ 

век църквата определя 11 май за техен общ празник. За първи път този ден е честван като училищен 

празник в Пловдив през 1851 г. Подет от учители и ученици, само за десетина години 11 май се 

превръща в един от най-хубавите и най-обичаните празници – празник на възродения дух на 

българина, който винаги ще тачи и слави своите ПЪРВОУЧИТЕЛИ!   На 30 декември 1980 г. папа 

Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на Европа . Православната църква ги почита и като едни 

от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, 

Горазд и Сава.  

 

 

 

 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

Празникът  –  с поглед към  бъдещето

              

       В дните на очакване на  най-светлия, най- 

почитания празник – 24 май – Ден на  

  българското просвещение и духовността, ученици от 8 клас 
се обърнаха с въпроси към  

  Директора на училището г-н Борислав Борисов: 

      Господин Борисов, какво е за Вас 24 май? 

      24 май е празник на българското училище, той е 

единствен в света. Само в нашата държава има такъв 

празник, такава почит към буквите, с които пишем и четем. 

Той създава едно неописуемо усещане, че ние – българите, 

си имаме своя азбука и на нея, освен нас, пишат и други 

народи. За мен този празник внася една „светлост“ в нашия 

живот, той озарява всяка наша дейност. 

Удовлетворен ли сте от постиженията в учебно-възпитателната работа в нашето училище 

през годините и през настоящата учебна година? 

 От една страна, много важно е човек да е доволен от постигнатото, но  от друга – не трябва да се 

примирява с него, а да се стреми към по-големи постижения. Бих искал учениците ни да са 

образовани и възпитани, да постигат целите си, а с това да спомагат за развитието на обществото. 

Мисля, че нашето училище дава добра подготовка на своите възпитаници и възможности за изява, 

но не трябва да се задоволяваме  утре с това, което сме постигнали днес. 

През последните години ние работихме по проект „УСПЕХ“. Беше ни забавно и интересно. 

Научихме много нови неща в различните клубове. Ще бъдем доволни, ако продължи работата 

по сходни проекти. Предстоят ли такива? 
Проект „УСПЕХ“ беше национален проект и наистина всички ученици се включиха в него. Беше 

добър проект. Що се отнася до бъдещи проекти – очаква се от новата учебна година да стартира 
подобен с името „Твоят час“. Ще се включим в него. 

Спортният живот в училището ни е разнообразен. Участваме в турнири по шахмат, тенис на маса, по футбол. По 
хандбал имаме изключително добри резултати. Удовлетворен ли сте? 

От спортните успехи съм много доволен. Отборът ни футбол е един от най-силните в областта, а хандбалният – в 
страната. Това е много радващо. 

Класираме се сред първите отбори на национални  ученически турнири по хандбал, но смятате ли, че има 
възможност за развиване и на други спортове като волейбол, баскетбол? 

Други спортове могат да се развиват при желание на учениците и ангажиране на учители. В часовете се работи по 
утвърдени учебни програми, а те не са достатъчни за високи резултати на състезания. За такива резултати е нужен 
много допълнителен труд. От моя страна имате подкрепа за развиване на всякакъв спорт. 

Бихте ли разказали интересен спомен, свързан с училищния живот. 
Когато бях ученик, денят и седмицата бяха изпълнени с учебни занятия, спорт и извънкласни занимания. 

Например аз участвах всеки ден в извънкласна дейност – кръжоци по математика, автомоделизъм и рисуване, 
танцов състав, секции по хандбал и футбол. Спомням си добре, че светлинното табло на стадиона го правихме аз и 
учителят по български език Христо Йовчев. Помня принципа на действие на таблото. Фактът, че то беше единствено в 
област Търговище в онова време, беше особено вълнуващ. 

 Друг също много силен спомен е, когато в състезанието по автомоделизъм в областта, моят модел се класира на 
първо място. На следващото републиканско първенство също зае призово място и получих награда – лагер в Полша. 
Изобщо – много спортувахме, много приятни спомени от спортни състезания имам. 

Как оценявате съвременното младо поколение? 



 

Всяко поколение – със своето време. Положително. 
Как виждате развитието на образованието и на нашето училище в бъдеще – след прилагане на новия Закон за 

образованието? 
Да продължим в нашето училище образованието до ХII клас, да даваме възможност на повече ученици да се учат 

в родното място. Ще търсим възможности и за общо, и за професионално образование в училище, каквито дава 
Законът, но това ще може да стане и когато в него се записват да учат повече ученици. Нашето училище дава много 
добра подготовка и е сред най-добрите в областта. 

Ние си обичаме училището! 
Какво бихте пожелали  в чест на предстоящия празник? 
        В навечерието на 24 май – Ден на българското просвещение, ми е изключително приятно да поздравя всички 

ученици, учители и работещи в нашето училище с празника, да изразя своята благодарност за труда, който влагат за 
обучението и възпитанието на нашите ученици, и да им пожелая успехи и благополучие! 

        Нови и по-високи постижения в изключително благородната професия и за Вас! Благодарим Ви за 
съдействието! 

 
 
 

/Интервюто осъществиха Севги Шемсиева и Нелджан Неджатова от 8 клас/ 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

ОБИЧ КЪМ КНИГАТА 

 
НАЙ-НАПРЕД ОТ МАМА АЗ НАУЧИХ 
ДА ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА КНИГА, 
РОДНО СЛОВО КАТО БИСТЪР РУЧЕЙ 
ДО СЪРЦЕТО МЪНИЧКО - ДОСТИГА! 
 
СЕДНАЛА ВЪВ МАЙЧИНИТЕ СКУТИ, 
ПОЧВАХ ВЪВ БУКВАРЧЕТО ДА СРИЧАМ. 
ПЕСНИТЕ ЗА СТАРИТЕ ХАЙДУТИ 
ОТТОГАВА НАЙ-ОБИЧАМ! 
 
 

 

КНИЖКАТА ПРИТИСНАХ ВЪВ РЪЦЕТЕ СИ 
И ОТ РАДОСТ ТИЧАХ ИЗ ГРАДИНАТА: 
БЕШЕ СЛЯЗЛО СЛЪНЦЕТО В РЪЦЕТЕ МИ 

С ОБИЧТА БЕЗМЕРНА КЪМ РОДИНАТА! 
 

ПЛИСКАШЕ МЕ РОДНА РЕЧ ОБИЛНО, 
ЩОМ НАДНИКНЕХ В СТРАНИЦИТЕ 
ЧУДНИ. 
 
                                    Веса Паспалеева 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ЩРИХИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

Януари –  месец на информационните технологии  

 

   На 27.01.2016г. се проведе състезание „Текстообработка”, между VІ а и VІ б клас. Отборите се състояха от по 

петима състезатели от всяка паралелка. За  VІ а клас отборът включваше Диян, Дилек, Фиген, Гизем и Ерол; за VІ б 

клас - Ренан, Серкан, Айча, Ревасие и Иляйда Идаетова. Учениците се съревноваваха за бързина и точност в 

изпълнение на задачата, която включваше форматиране на текст, абзаци и настройки на страница. Състезанието 

протече много емоционално,  със спортен дух и пред компютъра. Диян Добрев беше най-бърз и даде тон на целия 

отбор от VІ а клас, който отмъкна победата. Учениците от ІХ клас участваха във втория конкурс- състезание за „Най-

добра рекламна брошура на училището“. Учениците в срок до 28. 01. 2016 г. изпратиха на e-mail своите брошури.       

         Жури определи следните резултати:   

         

І място – Радослав Йорданов –ІХ клас 

ІІ място – Неляй Ахмедова – ІХ клас 

ІІІ място – Павел Бобев – ІХ клас  

 

Господин Борисов – директор на СОУ „Васил Левски”, награди  всички състезатели с дискове, папки, химикалки, а 

отборно получиха грамота на класа. 

                                                       
 

 

 

              



 

18 ФЕВРУАРИ – патронен празник на нашето училище. 

Едно от най-вълнуващите и очаквани събития е патронният празник. По традиция възпитаниците на училището ни 

участват в конкурси за рисунки, тематично свързани с Апостола, състезания. В тържествения ден родители, ученици и 

гости на концерта се насладиха на стихотворенията, песните и танците, подготвени от учениците от начален и 

прогимназиален етап. За втора учебна година гостите и присъстващите на тържеството бяха поздравени от ученици 

от ОУ „Васил Левски“ с.Крепча, които представиха рецитал, посветен на Апостола. 

            

Част от дейностите, свързани с отбелязването на 143-та годишнина от героичната гибел на Апостола е и 

ученическата конференция „Всичко се състои в нашите задружни сили“, проведена месец по-късно. При нейната 

подготовка единадесетокласниците провеждат издирвателска дейност, откривайки малко известни интересни факти 

от живота на Левски, с които участват в нея. И през тази учебна година на конференцията присъстваха много гости, 

както и Председателят на Общонародния комитет „Васил Левски“ – г-н В.Николов. След представените 

изключително интересни презентации, гимназистите представиха и драматизация – епизод от революционната 

дейност на Апостола, за което бяха аплодирани бурно и получиха заслужени поздравления  и награди. 

      

 

 

 



 

Месец МАРТ 

  Весели и усмихнати на 01.03.2016г. децата в начален етап на СОУ ”Васил Левски” гр. Опака посрещнаха Баба 

Марта.Представиха литературно-музикална програма. Сформираха екипи за работа, които изработиха: 

мартенички, кукли, откриваха скрити думи. Създаденото подредиха в изложба. Баба Марта раздаде питка за 

здраве и закичи всички мартеници.  Програмата завърши с традиционно българско хоро. 

 

Настъпването на пролетта и съживяването на природата са едни от най-вълнуващите моменти в годината. 

Посрещаме с радост магията на пролетта и нейната невероятна способност да прави всичко около нас толкова 

цветно и красиво, а деня ни - още по-слънчев и красив. На 22.03.2016 г. малките ученици от СОУ ”В. Левски” гр. 

Опака проведоха своето тържество „Здравей, вълшебнице Пролет”, с което посрещнаха пролетта. С много песни, 

танци и стихотворения те зарадваха гости, родители и учители. Всички усетиха вълнуващата и дъхава сила на 

пролетта. Децата направиха деня още по-слънчев и красив. 

               

 

                                Богат на изяви в областта на математиката бе месец март.  

 

    На 16. 03. 2016 год. малките ученици от І, ІІ и ІІІ клас, премериха сили 

вматематическо състезание. Всеки клас определи най - добрите си 

математици за състезатели. Победители станаха учениците от отбор „Б”, 

макар и само с две точки преднина.  



 

                          

За пета поредна година в СОУ „В. Левски” гр. Опака се отбеляза 14.03. – рожден ден на числото 

„Пи”. По традиция празнуването се организира от учениците от VI клас, които научават за него в 

часовете по математика. Водещите на тържеството Гизем и Диян разказаха защо обичат математиката. 

Историята на тази загадъчна константа, проследена през вековете, представи с презентация Ренан, а 

Дилек разказа за мистерията на Египетските пирамиди. Логическите въпроси в проведената викторина 

повишиха настроението на присъстващите, което достигна своя връх в 3,14 ч., когато започнаха 

празничните фойерверки и илюминации. В края на рождения ден бе обявено класирането от 

кулинарния конкурс, а сладкишите се оказаха много вкусни и оставиха незабравими спомени от 

празничния ден. 

 

 

            Идването на пролетта събужда желанието на децата да играят вън, да спортуват. През месец 

март учениците  от СОУ „Васил Левски” гр.Опака - начален етап участваха в Пролетен спортен 

празник. Учениците от 2 клас  играха „Народна топка”, 3 клас –„Топка над въже”, а  

четвъртокласниците - „Баскетбол”. Състезанията преминаха оспорвано и емоционално. Публиката     

подкрепяше своите фаворити. Победителите ликуваха. 

 

                 

 



 

Денят на Земята 

    За пореден път и през тази учебна година на 22.04 2016г отбелязахме международния Ден на Земята. 

На импровизирано тържество група единадесетокласници призоваха всеки един да даде своя принос за 

опазването на природната среда. 

                         
    Ученици от всички класове представиха своите послания, записани на разноцветни и тематично 

изрисувани балони, с което се присъединиха към общия призив за запазване на Земята – наш Дом. 

Учениците от 1- 4 клас рисуваха на асфалт на тема „Нашата планета Земя” . Малките художници се 

справиха много добре и всички получиха награди. 

  
Част от инициативите в името на Деня на Земята бе и почистването на училищните дворове. Включиха  

се всички ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на СОУ „Васил Левски” гр. Опака.  

Въоръжени с мотики, метли, лопатки, кофи и огромно желание за работа, те дадоха своя принос за  

опазване на планетата Земя. 

 

 



 

ПО ПЪТЯ НА УСПЕХА 
 

           Във втората Национална ученическа конференция по Гражданско образование „Семейство – училище –  

общество“, проведена на 22 – 23. 04. 2016 год. в гр. Добрич успешно се класираха в заключителния етап два  

екипа от СОУ „Васил Левски“ гр. Опака. Учениците Ивана Драгомирова и Радмила Добрева с ръководител  

Румяна Неделчева, Радослав Кънев и Павел Бобев с ръководител Румяна Борисова представиха своите проекти 

и мултимедийни презентации в III възрастова група. В конференцията от около 270 участници в 

заключителният етап бяха допуснати около 74 от 33 населени места в България. В три възрастови групи и в  

направления рисунки, есе, етюди, авторски творби, проекти и мултимедийни презентации се представиха  

ченици от цялата страна. Нашите два отбора достойно представиха своите проекти „Среща на три поколения“  

и „Заедно на училище“ и привлякоха вниманието на компетентно жури с председател старши експерт към  

МОН г-н Коста Костов. Проф. Димитрина Каменова от Висшето училище по мениджмънт лично поздрави двата  

екипа, а ръководителите получиха предложения за участие в „Майсторски клас за учители и директори“ към  

Департамента за модерни обучителни методи. 

 

 
          Поредни медали от финали на „Ученически игри” спечелиха хандбалистките от опаченската гимназия.  

Финалите на XI и XII клас в Габрово протекоха качествено и оспорвано. Бронзовите медали бяха завоювани с  

много желание, труд и отлична игра, а Кезбан Ремзиева/12 кл./ беше включена в „Златната седмица” на турнира.  

Селен Алиева /12 кл./  спечели петия си медал от „Ученически игри”. Останалите състезателки са по-малки и в 

следващите години могат да продължат с успешното си представяне. Ето и крайното класиране: 

1. ПМГ „ Акад. Иван Гюзелев” - Габрово 

2. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”– Сливница 

3. СОУ „Васил Левски” - Опака 

4. Търговска гимназия – Бургас 

        



 

Всички букви зная, мога да чета… 

           На 20 април 2016 година се проведе празник на буквите в СОУ”Васил Левски”град Опака. След 

усвояване на буквите, учениците демонстрираха знания, пяха песни, рецитираха стихове. На празника 

присъстваха родители и гости. Родителите подариха на децата книжки с приказки. 

        

 

Денят на Европа – ден на самоуправлението 

          За пореден път на този ден, посветен на Европейския съюз, в училището ни се проведе Ден на 

самоуправлението. Учениците поеха и изпълниха задълженията на ръководство на учебното 

заведение, на учители, на помощен персонал.  

                            
 

 

Петък – 13 май 2016 година 
Последният за зрелостниците присъствен ден в училище. Господари на деня, зрелостниците бяха 

подготвили приятна изненада за своите учители, посрещайки ги в ранното делнично утро с топли 

напитки. Последваха моменти на закачки и песни. След изпълнения с еуфория и приятни емоции ден, 

се обърнахме към някои от абитуриентите с молба да разкажат за своите чувства и вълнения. Ето 

какво споделиха те: 

Селен Алиева: Ура! Настъпи денят, който очаквах от толкова време – 12 години! Последният! 

Край на училищните задължения! Край на класните и контролните!... 

И все пак…Защо нещо не ми позволява да се зарадвам напълно? Може би, защото осъзнах,че този 

дългоочакван ден е краят на един живот, свързан с приятели, с някои от които сме заедно дори от 

детската градина; край на време, в което сме имали своите задължения, но време безгрижно, весело; 



 

защото този ден поставя точка на едно дълго изречение и е начало на бъдещето, към което сме се 

устремили, но което е свързано с много неизвестни.  Раздялата със съучениците, с приятелите, с 

учителите, които са ни дали толкова много,  ме натъжава и ме кара да изкажа благодарността си. 

Благодаря Ви, скъпи учители! 

          Кезбан Ремзиева Насуфова и Айсел Рюстемова: Последният ден от това дълго приключение 

беше нещо крайно запомнящо се. Някои от нас се чувстваха изключително освободени, щастливи, 

готови за нови приключения, докато част от нас се чувстваха тъжни, не желаейки всичко това да 

приключи. Бяхме едновременно и объркани, и радостни, и тъжни, обхванати от трудноопределими 

емоции. Чувствахме странна празнота – толкова спомени, уроци и години, които не можем да върнем  

обратно. Най-вече изпитвахме благодарност за всичко, което сме преживели и постигнали с 

безкрайната помощ на нашите учители. Благодарим Ви наши учители! 

          Айхан Ясемов: И сто пъти да ти говорят и показват нещо, то не може да се сравни с 

преживяването! Болка и радост в едно и също време! 
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