
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Празничен доледен бр. 1, издаден на 19.12.2018год. 

издава се от X длас при СУ “Васил Левсди” 

В този брой ще прочетете : 

 17. 09 Откриване на учебната година .  

 Информационен ден по проект “Твоя час” . 

 Европейски ден на спорта в Опака .  

 Световния ден на усмивката . 

 “Зелен картон” 

 Международен ден на готвача 

 Представяне на книгата “Опака и Крепча през 

 XV-XIX век.”  

 Национална седмица на четенето . 

 Големите малки сърца . 

 Най-големият урок в света . 

 Традиционен крос . 

 Урок : Как да помним, пазим о уважаваме  

нашата история ! 

 16 ноември Международен ден на толерантността 

 Световния ден на възпоменание на  

жертвите при ПТП. 

 21 ноември – Ден на християнското семейство . 

 1 декември – Световен ден за борбата със  Спин. 

 Месец на чуждите езици в СУ „В. Левски“ – Опака. 

 Безопасно движение по пътищата . 

 „Единни в многообразието“. 

 Забавна страница . 



2 
 

 

 

 

Отново за учебната година разкри училището днес 

врати. звъни звънец из цялата родина — в села и 

градове, навред кънти. И ние, хилядите ученици, 

към този звън летим като орляк и с бодрите си, 

весели редици изпълваме училището пак. 

 

 

 

Информационен ден за 
отчитане на резултатите и на 
изпълнението на целите на 
проект „Твоят час“ „Ученикът не 
е съд, който трябва да бъде 
изпълнен, а факел, който трябва 
да бъде запален!“. В 
продължение на две години ние 
работихме в школи, клубове и 
секции по проект „Твоят час“. 
Какво допълнихме, развихме и 
надградихме?! 1. 
Организирахме учениците в 14 
форми. 2. Включиха се 90% от 
учениците. 3. Проведохме 
екскурзии. 4. Участвахме в 
спортни състезания. 5. 
Посетихме музеи, библиотеки. 

6. Изнесохме 28 представителни 
изяви, на които присъстваха 
ученици, родители, 
общественост. 7.  
Подпомогнахме социалното 
интегриране на децата. За 
повечето деца тези ИИД са 
единствените възможности за 
изява. 8. Училищният живот 
стана по-полезен, атрактивен и 
увеличи възможностите за 
откриване на нови таланти. 
9.Осмислихме свободното 
време на децата. Повлияхме 
личностното и интелектуалното 
им развитие. 10. 
Подпомогнахме формирането 
на индивидуални личности с 
широки познания и умения. 11. 
1008 часа учихме, спортувахме, 
пяхме и танцувахме единни в 
повишаване на потенциала на 

учениците. И ето днес ние сме 
отново заедно за да представим 
всичко това. Организирани в 
четири центъра: Център –  
фоайе: представяне на обща  
презентация и приветствие от 
Директора, Център – каб. 104 за 

изяви на Начален етап, каб. 105 
за изяви на ученици от V до XII, 
Център – Спортни изяви на 
клубовете в спортната зала. На 
организирания информационен 
ден присъстваха родители, 
общественици съмишленици 
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На 03.10.2018 г. слез учебните занятия се проведе 
европейски ден на спорта в училище. В началото за 
разгряване и повдигане на спортния дух на ученици и гости 
се потруди госпожа Пелагия Трифонова с петнадесет 
минутна аеробна гимнастика. Спортния ден продължи със 
щафетни игри от първи, втори, трети и четвърти клас. След 
приключването им повдигнахме адреналина със щафета от 
V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. Спортните надпревари 
продължиха успоредно като учениците от Първи до четвърти 
клас проведоха състезание скачане със чувал, теглене на 
въже и народна топка.А учениците от пети до дванадесети 
клас имаха състезателна игра за точност и сила – стрелба по цел с топка и теглене на въже. Във втората част на 

спортния ден се проведоха две хандбални срещи, като едната бе 
сблъсък на титаните – настоящи и бивши хандбалистки, и футболна 
среща между отбори сформирани от ІХ и Х срещу ХІ и ХІІ клас. 
Учениците, участващи в спортните срещи бяха от спортните клубове 
по проект „Твоят час“. Спортните тържества приключиха с масово 
народно хоро.  

 

 
 

 
Началото на Световния ден на усмивката е поставено от 

американеца Харви Бел, който е създателят на популярните 

усмихнати жълти лица. Те са сътворени за рекламна кампания от 

1963 г., но са популярни и днес. Харви Бел се виждал като 

посланик на щастието и по тази причина измислил празника – 

Световен ден на усмивката. Според него това трябва да бъде 

денят, посветен на доброто настроение и добрите дела, и да 

преминава под мотото: ”Направи добро. Помогни на някого да се 

усмихне.” Господин Бел смятал още, че това трябва да бъде ден, в 

който всеки да се 

усмихва и да дарява 

усмивки на околните. Вдъхновени от Бел 

по случай Световния ден на усмивката, 

всички ученици от I- XII клас на СУ“ 

Васил Левски“ - Опака участваха с 

ентусиазъм на проведения в училище 

конкурс за изработване на тематични 

постери ”Подари усмивка”.  Постерите 

с лика на усмихнатото човече накараха 

стотици ученици да се усмихнат и дарят 

доброжелателност, положителни емоции и настроение на всеки. Учениците пожелаха 

радостта от Деня на усмивката да се пренесе в ежедневието и всеки да се превърне в посланик на щастието. 
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СУ "Васил Левски" град Опака подкрепя инициативата  
"Зелен картон" и участва в Националната седмица на достъпа  
до добра храна 2018 #zelenkarton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На 22.10.2018г. учениците от СУ „Васил Левски“ 
гр. Опака отбелязаха Международния ден на 
готвача. Мероприятията преминаха под мотото 
„Училище за здраве за деца, родители и учители“. 
Всички приготвиха здравословни сандвичи. 
Направихме изложба от готварски, 
 
 
 

кулинарни рецепти. По групи изработиха от 
плодове и зеленчуци плата. Учениците от трети 
клас разказаха за седемте цвята на 
здравословните храни, тяхното съдържание и 
хранителни качества. Завършихме с правене на 
плодови шишчета и подредихме красива изложба. 
Имаше много игри и музика.  
 

   
 
 
 
 
В Националната седмица на четенето Средно 
училище „Васил Левски“ град Опака заедно с 
читалище „Пробуда“ организираха представянето 
на книгата на д-р Невена Неделчева „Опака и 
Крепча през XV – XIX век (население, икономика и 
култови средища)“, книга, която ни пренася години 
назад, във времена, за които винаги сме знаели  

 
 
 
 
 
твърде малко и недостатъчно. Д-р Неделчева 
прави първите си крачки именно в нашето  
училище. След това продължава средното си и 
висше образование в град Велико Търново. Автор 
е на множество статии в редица престижни 
издания и на една монография – „Конфесионални 
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общности и култов живот в Герлово и Тозлука 
през XV-XVIII в. На срещата присъстваха учители, 
ученици, общественици, представители на живата 
историческа памет на Опака – бивши кметове, 
историци,краеведи. 

Учителят по история Р. Неделчева представи 
автора и книгата. Авторът е събрал на едно място 
множество документи, излезли из под перото на 
османските писари, които съдържат сведения – 
демографски,социални, икономически и 
религиозни, за историята и миналото на Опака и 
Крепча. Едно от най-големите достойнства на 
изследването и безспорно приносният момент в 
него е обнародването за първи път на 
непубликуван до момента османски изворов 
материал, значителна част от който е превод на 
автора.(Голяма част от него е съхраняван в 

османския архив в Истанбул). Това са откъси от 
подробни и съкратени регистри, дефтери, 
подробни джизие регистри и два теметтуат 
дефтера от XIX в. Книгата представлява първото 
цялостно изследване на историята на Опака и 
Крепча в периода от падане под османска власт 
до Освобождението, подплатено с богат османски 
изворов материал, собствен превод на автора. 
Какво можем да открием в книгата: Авторът 
представя изключително ценни документи от 19 

век, собствен превод, които дават важна 
информация за факти и хора, посредством която 
ние можем да градим собствената си родова 
история. Поселищният живот около Крепча и 
Опака и промените, които населението им 
изживява в годините след налагането на 
османската власт.  В книгата важно място заемат 
въпросите, свързани с изясняването на произхода 
на имената и проследяването на поселищната 
история в региона около двете села в периода от 
Античността до Средновековието. Представена е 

гледната точка на автора относно локализацията 
на Крепча и Опака непосредствено преди 
османското нашествие през XIV в. Запазените до 
днес материални паметници позволяват да се 
докоснем до културата и духовния им свят, но и да 
разберем по-лесно промените, които им е писано 
да изживеят след идването на османците. 
Миграциите към и от селото довеждат до промени 
в състава на населението му. Малкото останали 
местни наследници на средновековните опачени 
си тръгват завинаги. През XVI в. селото се 
възражда и приема нови заселници, които ще 
изграждат през следващите столетия селището, 
което познаваме днес. Читателят може по-
обстойно да се запознае със стопанското 
състояние на двете населени места през XV–XVI 
в. и XIX в. и да вникне в настъпващите промени. 
Свое място в изследването заема и въпросът за 
духовният живот на обитателите на двете селища 
и религиозните им организации. Въпреки късната 
си поява в Опака и особено в Крепча,   
новосъздалата се мюсюлманска общност 
сравнително бързо успява да организира 
изповядването на своя култ. Безспорно приносен 
момент е точната година на построяване на 

средата на XIX в. българското население в Опака 
инициира строежа на храм. Построяването на 
църквата в Опака е едно от най-големите 
постижения на местното население и важна 
стъпка към просветното и духовното им издигане. 
Дали сме наследници на населението, което 
среща завоевателите през далечния XIV в. или 
идва по тези земи през XVI в. и XVII в. е много 
трудно да се каже, но без съмнение носим 
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спомена и традициите на населението, което е 
избрало двете села за свои постоянни 
местообиталища. Представянето на книгата 
предизвика много емоции, породи много въпроси, 
на които автора с удоволствие отговори. Заредени 
с патриотизъм и интерес към историята на родния 
край, гостите си тръгнаха отнасяйки със себе си 
книгата и желание да открият собствените си 
корени.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
От  22.10. до 26.10.2018г. в СУ 
„Васил Левски“- град Опака се 
проведе национална седмица 

на четенето под мотото 
„Книгите са най-тихите и най-
верните приятели, те са най-
откритите и най-мъдрите 
съветници и в същото време - 
най-търпеливите учители." 
Откриването на седмицата 
започна с радиопредаване за  
 
 

 

 
 
тематични табла. На 
24.10.2018г. в гимназиален 
етап се проведоха състезания 
– за  
най-добър четец, за най-добър 
разказвач, и по правопис. 
Отличилите се ученици 
получиха грамоти от директора 
на училището Борислав 
Борисов. Специална грамота 
от състезанието „Опознай 
българския език“ получи Сузан 
Юмерова от 6 клас за отличен 
резултат на езиковите задачи. 
От 17.00 часа в Народно 
читалище „Пробуда – 1922“ гр.  
Опака се проведе представяне 
на книгата на Невена 
Неделчева „Опака и Крепча  
през ХV – XIX век“. На 
25.10.2018г. се осъществи 
инициативата „Опака чете“- 
работа на терен. Ученици 
интервюираха жители на град 
Опака като им предлагаха 
известен откъс от литературна  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
творба, който трябваше да 
прочетат и да отгатнат от кое 
произведение е и кой е 
неговият автор. Интересна за 
тях бе срещата с участника в 
предаването „Фермата“ 
Александър Масларов от град 
Опака. Организирана бе 
изложба на проекти за любима 
книга и автор.  
Сборна група ученици 
посетиха Дома за възрастни 
хора в с. Гърчиново, където 
зарадваха с подаръци и 
представиха своя програма от 
песни и стихове на любими 
автори и така стоплиха 
сърцата на живеещите в дома 
стари хора.   
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На 31. 10. 2018 г. в СУ „Васил Левски“- град Опака се проведе традиционния крос по повод 
Деня на народните будители. Участваха всички деца от 1 до 12 клас. Учениците бяха 
разделени по класове и по пол. На първенците в групите бяха връчени грамоти от директора 

на училището г-н Борислав Борисов. 
 

 

  

Ученици и учители от СУ „Васил Левски“ гр. Опака участваха в срещата с представители на РИМ 

и Държавен архив гр. Търговище, организирана от Областна администрация и РУО Търговище. 

Представителите на институциите разказаха за неписаната в учебниците по история роля на 

България за спасяването на българските евреи. В интересни презентации и филм запознаха 

аудиторията с моменти и факти от историята на Търговищкия край, ролята на институциите и 

обикновените хора в процеса за спасяване на евреите, лични истории и дигитализирани 

документи от Държавния архив. Учениците с интерес изслушаха всичко и след това участваха в 

дискусията с интересни въпроси, които провокира тази среща. 
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Принципи на толерантността: - Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш. - Един за всички, всички за един! - 

Рамките ограничават човешкия дух. - Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си. - Не 

издигай стени! - Търпение, доброжелателност, разбиране. - Не бъди безразличен! - Обичай! - Старай се да 

си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив! Това е да бъдеш ЧОВЕК! В СУ „В. Левски“ гр. Опака по 

традиция бе отбелязан 16 ноември - Международен ден на толерантността. Учениците изработиха 

тематични табла за деня и всички имаха възможност да напишат своите послания за доброта, търпение, 

разбирателство и приятелство на Дървото на толерантността. За да се засили духа на Деня, във фоайето 

на първия етаж от няколко дни бе разположена изложба с рисунки на тема „Толерантност“. Във всяка класна 

стая се поставиха „Правила за предотвратяване на насилието и тормоза в училище за по-толерантно 

отношение“. Ученици от 6 клас проведоха радиопредаване, а седмокласници раздадоха емблеми с 

послания. Толерантността е хармония от многообразия и всеки човек е ценен и негово изконно право е да 

бъде уважаван!   

 

 

 

 

На 19.11.2018 г. СУ ,,В.Левски“ гр. Опака отбеляза 

Световния ден за възпоменание на жертвите при 

ПТП Мероприятието протече в следния ред: 1. 

Практическо занятие с учениците от Начален етап 

,,Пресичам безопасно“. 2. Презентация на тема 

“Жертви на ПТП“. 3. Раздаване на тематични 

флайери на участници в движението. 4. 

Ученически патрули - познаване, спазване и 

контрол на правилата за движение. 5. С учениците 

от гимназиален етап се проведе анкета, свързана 

с безопасността на движението по пътищата. 

Мероприятието приключи с грандиозен флашмоб 

на пешеходната пътека пред училището, в 

присъствие на служител на полицията. С постери, 

флайери и призиви учениците приканиха шофьори 

и граждани “Да спрем войната по пътищата“. 
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21 ноември е ден, в който Православната църква 

празнува Въведение Богородично. Денят, в който 

малката Мария е отведена в Йерусалимския храм, 

за да бъде поверена в служба на Бог. Единствено 

в България православните християни празнуват 

този ден и като Ден на християнското семейство. 

Семейството за българина е било мястото, където 

се изграждат, съхраняват и предават всички 

християнски, морални и етични ценности. За да се 

отбележи този светъл празник, в СУ „Васил 

Левски“ гр. Опака се проведоха различни 

мероприятия.   

 

Денят започна с поставяне на тематично табло и 

кратко радиопредаване, в което Букет Алиева и 

Дуйгу Шехнурова от VIII клас припомниха стари 

библейски истини за любовта, добротата и 

съпричастността, необходими в трудното и 

напрегнато време, в което живеем.  

Малките сръчни ръчички от I и II клас изработиха 

красиви картички, с които да зарадват и поздравят 

своите семейства, а III и IV клас показаха 

творчески умения със своите синкуейни - 

петстишия, в които описаха колко много ценят и 

обичат членовете на своите семейства.  

Ученици от XII клас прочетоха любими български 

приказки за семейството на учениците от начален 

етап. След проведените мероприятия учениците 

стигнаха до убеждението, че Денят на 

християнското семейство е прекрасен повод да 

покажем на близките си колко много ги обичаме и 

колко много означават те за нас.   
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Синдромът на придобитата имунна недостатъчност е едно от най-опасните вирусни заболявания, познати 

на човечеството досега. Днес той е водещата причина за смъртните случаи в света на хора в активна 

възраст. Над 33 милиона в света живеят с вируса на СПИН. На всеки 12 секунди се инфектира един човек, 

на всеки 16 секунди един умира. В България с ХИВ живеят 4 хиляди души, 3 хиляди от тях не знаят това. 

Половината от инфектираните у нас са под 30 години. 

Учениците от СУ “Васил Левски” гр. Опака показаха своята 

съпричастност и отбелязаха 1 декември – Световен ден за 

борба със СПИН. Всички ученици се включиха активно в 

Националната антиспин кампания, чието мото през 2018 г. е 

„Животът е безценен”. Акцията се проведе по инициатива на 

учениците от 11 клас и Ученическия съвет, които изработиха 

информационни табла, брошури, раздаваха червени 

лентички, които са израз на солидарността към хората, 

живеещи с ХИВ, и обединява усилията на хората в общата 

борба срещу болестта. След проведените инициативи 

възпитаниците на училището получиха отговор на въпроси, 

свързани с коварната болест и препоръки за предпазване от         

HIV-вируса.  

 

 

 

 

 

 

 

Месецът на чуждите езици по традиция започна с хелоуинско парти, на което се проведоха конкурси за най-

оригинална маска, най-оригинален костюм, за най-сладка тиква и тиквено изкушение. Приза „Мис Хелоуин“ 

спечели Ачелия Мюсретинова от VІ клас, а „Мистър Хелоуин“ – Октай Ибрямов от V клас. Учениците 

изработиха учебни, презентации на тема:„Забележителностите на страните от Великобритания”, 

„Невероятните хотели в света”, ,,Моята предпочитана музика“, „Русия – забележителности и култура“ и 

проекти за руските творци Александър Сергеевич Пушкин, Антон Павлович Чехов и Сергей Есенин, най-

добрите от които представиха на заключителното мероприятие  „На чаша руски чай и английски пай“. 
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Домакини на събитието бяха учениците от ХІІ клас, които посрещнаха сърдечно с чаша чай и сладки 

изкушения, приговени от самите тях, своите гости – представители на учениците от гимназиален етап, 

ръководството на училището и учители. След представените презентации учениците и гостите пяха руски 

песни и рецитираха стихове на руски поети. Срещата завърши с приповдигнато настроение и със спомените 

на директора на училището г-н Борислав Борисов за Москва и Санкт Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 11. 12. 2018г. в СУ „Васил Левски“ се проведе среща на полицаи от РПУ- Попово с учениците от 5 и 6 

клас на тема „Безопасно движение по пътищата“. Полицаите припомниха правилата за движение на 

пешеходците, като акцентираха на особеностите за движение в конкретното населено място. Интересни се 

оказаха примерите посочени от полицаите, които предизвикаха много въпроси от учениците. Полицаите 

увериха учениците, че ще им бъдат чести гости и са готови да отговарят на всеки техен въпрос. 

 

 

 

 

 

 

 

По инициатива на Областна администрация – Търговище през месец октомври т.г. в СУ „Васил Левски“ 

гр.Опака, обл. Търговище бе проведен конкурс за рисунка под мотото „Единни в многообразието“. Със свои 

рисунки се включиха над петдесет ученици. Комисия отличи най-добрите рисунки и представи следното 

класиране:  начален етап: на първо място: първи клас – Нихал Назмиева, втори клас – Ниязи Ниязиев, трети 

клас – Атила Хасан, четвърти клас – Азра Айдънова;  в група V – VII клас: първо място – Нурчин 

Нурджанова - VII клас, второ място – Бенгю Ебазер - VI клас, трето място – Мюмюн Ахмедов – V клас; в 

група VIII – XII клас: първо място – Айсен Рейханова - ХII клас, второ място – Берна Бейсимова - Х клас, 

трето място – Гюлбен Сунаева – Х клас и Диляра Руждиева – VIII клас. Творбите на участвалите ученици 

бяха изложени във фоайето на училището.  
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Точно от началото на 2019г. 
Овните ще чувстват 
желание да се борят 
за своите вярвания 

и късмет. 
 

 

 

Желанията на Телците 
най-накрая ще бъдат сбъднати. 

Но няма да пропуснат 
 и много в кариерата. 

. 
 
 
 
 

 
      2019г. ще бъде унил и 
емоционален период за 

Близнаците  се чувствате 
най-добре в позната 

обстановка. През другото 
време сте 

привлечени към всичко 
ново и непознато.                               

 
Предстоят ви и положителни 
  и отрицателни преживявания  
Обаче такъв е животът.  

 
 
 

2019г. ще започне в спокойно  
темпо което означава,  

че ще имате много време 
 да свикнете с новите неща  

 

Годишен хороскоп 

за 2019г. 

Овен 

Телец 

Близнаци 

Везни 

Скорпион 
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2019г. събитията ще започнат  
да се движат с пълна скорост,  
но няма да ви бъде лесно.  

Лъв 

Оформила: Дерия Адилова Резванова от X-ти клас,  

със съдействието на г-жа Пелагия Трифонова 


