
   

 

 

  

  
Издава се от школата по ИТ 

по проект „Занимания по интереси” 

• Здравей училище 

•Национална кампания „Бъди 

войник” 

•Експедиция в неизвестното 

•Шифърът на будителите 

•Есенен крос 

•Спортен празник 

•Животът не е резервна част 

•Практическо занятие 

•Спортът е здраве 

•Малките готвачи 

•Коледни светлини в град 

Опака 

•Коледен базар 
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Отново настъпи учебната 

година. В утрото на 

дългоочаквания ден – 16 

септември, дворът на СУ „В. 

Левски“ гр. Опака се огласи от 

музика и започна да се изпълва 

с радостни и празнично 

пременени ученици, родители 

и гости. 

Под звуците на химна на Република България тържеството бе 

открито с ритуал за издигане на националния флаг и внасяне на 

училищното знаме, след което ученици от пети клас и техните 

малки приятели – първокласниците, изпълниха стихотворения и 

песни, танцуваха. От името на 

родителите, общината, 

Комисията по образование при 

НС прозвучаха приветствия  и 

пожелания за ползотворна учебна 

година към всички ученици, 

учители, родители и специално 

към дванадесетокласниците и 

най-малките – първолачетата. Да 

отключват тайните на науката и 

познанието, по традиция на тях бе връчен и „Ключът на знанието“. 

След приветствените думи за успешна учебна година, по стар 

обичай директорът на училището Борислав Борисов плисна менче с 

вода. Краят на тържеството бе отбелязан със звъна на училищния 

звънец, даващ началото на 

първия учебен час. 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от СУ „Васил 

Левски“ имаха възможност да 

проведат часовете си по военно 

обучение, като получат 

информация за реда и начините 

за кандидатстване в 

Българската армия на 

информационните борси на 

Сухопътните войски, 

Военновъздушните сили, 

Военноморските сили, 

Националната гвардейска част, 

служба „Военна полиция“, 

Централното военно окръжие и 

68-а бригада „Специални сили“. 

Изключителен интерес 

предизвикаха демонстрациите на 

бойни ръкопашни техники от 

военнослужещите от специалния 

разузнавателен отряд на ВМС, 

както и демонстрациите с 

оръжие на курсантите от 

Националния военен 

университет. Статичният показ 

беше организиран от 

Сухопътните войски и на 

площада в Търговище бяха 
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разположени 122 мм гаубица М-

30, бойна машина ГРАД и152 мм 

оръдие гаубица Д-20. 

Учениците от 9 и 10 клас бяха 

заинтригувани и въодушевени от 

оръжията, техниката и 

униформите които видяха. 

Слагаха каски, обличаха 

бронежилетки, държаха 

картечници, автомати и 

пистолети в ръце. За кратко 

напуснаха  компютърните игри 

и се почувстваха като войници. 

 

 

В съвременният динамичен и забързан свят, ролята на училището за осигуряване на 

качествено образование и изграждане на личности е 

от особено важно значение. Работата по тази програма 

осигури възможност нашите ученици 

да се запознаят с достиженията на 

различните цивилизации през 

епохите на територия, близка до 

родния край. Учениците от осми 

клас при СУ „Васил Левски“ град 

Опака посетиха РИМ гр. Разград. 

Проведеният с учителката Румяна Неделчева час по история и 

цивилизации на терен, създаде условия за творчески изяви на 

учениците, срещи с музейни работници в модерна интерактивна среда и възможност да се пренесат назад 

във времето. Учениците се докоснаха до бита, поминъка, занаятите 

и военните успехи на отминали цивилизации. Участваха в 

създаване на мозайки, монети, откриха истории, непознати 

за тях и липсващи от учебниците. Емоционална, 

вдъхновяваща, патриотична и многознателна за осмокласниците 

се оказа тази експедиция в неизвестното. Благодарение на 

прекрасното отношение на музейните работници от РИМ 

Разград историята стана все по познаваема за нашите ученици.  

 

  

За първи път денят на будителите беше отбелязан по нетрадиционен начин 

с провеждането на "Шифърът на 

будителите". Във всяка класна стая, 

класните ръководители скриха 

материали (снимки, текст и др.) 

Учениците трябваше да ги открият и 

изработят постер за съответния будител 

за определено време. Накрая класовете 

представиха пред всички проектите си. Беше интересно, увлекателно 

и емоционално. Всички се почувстваха горди наследници на 

будителите. 
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28.10.2019 г. В този хубав слънчев ден учениците 

и учителите на 

СУ "Васил 

Левски" 

спортуваха 

активно. 

Малките - от 1 до 

4 клас се 

забавляваха докато играят на сляпа баба. 

Отборните игри: народна топка и футбол много 

им допаднаха, повдигнаха емоциите и ги 

развълнуваха. Големите ученици се състезаваха 

на щафетни игри и любимия им спорт - хандбал. 

Денят завърши, всички бяха удовлетворени. 

Директорът на училището - г-н Борисов връчи 

грамоти на участниците. 

 

 

Както всяка година и тази, в нашето училище се проведе есенен крос посветен на 1 ноември – Деня на 
народните будители. В него взеха участие всички ученици - от 1 до 12 клас, като всеки клас стартираше 

поотделно – първо момичетата, а после и момчетата. По този 
начин бяха определени победителите: 

5 клас- Бусе и Илиян 
6 клас – Никол и Орай 
7 клас – Севал и Арда 
8 клас – Джансевер и Синан 
9 клас – Йозлем и Джанер 
10 клас – Айшегюл и Алим 
11 клас – Аслъ и Хакан 
12 клас – Сюзгян и Айхан 
 Хубавото време предразположи 

състезателите да бъдат активни и да 

покажат още по-добър резултат. На финала всички бяха запъхтени, изпълнени с положителни емоции и големи 

усмивки. 

 

 

На 18.11.2019г. в СУ ,,Васил Левски гр. Опака  се проведе радиопредаване под надслов ,,Животът не е 

резервна част“ , в което се включиха ученици от 5, 6 и 7 класове.  На 17 

ноември 2019 г. е Световен ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. 

В продължение на четиринадесет години, следвайки 

призива на Организацията на обединените нации, 

всяка трета неделя на месец ноември светът 

отдава почит на жертвите на пътни инциденти и 

отправя молитви за запазване живота на хората, 

които участват ежедневно в движението по 

пътищата. Нашите ученици също проявиха съпричастност и подбраха актуална информация , която 

представиха под формата на радиопредаване по време на Часа на класа . 
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Излизайки от дома, училището, магазина, всеки от нас се превръща в участник в движението по пътищата 

било то като пешеходец, пътник или водач. Но не всеки ден 

всички се връщат у дома здрави и живи. Животът не е резервна 

част, която може да се замени,нека направим всичко,което 

зависи от нас за да го опазим.  

 

 

Практическо занятие 

На 28.11.2019г. в СУ „Васил Левски“ – гр. Опака се проведе практическо 

занятие по напускане на сградата при 

земетресение. Това стана след 

приключване на петия час по време на 

междучасието. След дадения сигнал 

учениците напуснаха сградата на 

училището по предвидената 

евакуационна схема и се събраха на 

безопасно място в двора на училището. 

Най – важният урок - 

„Спортът е здраве” 

На 28.11.2019 г. в СУ „Васил Левски“ гр. Опака се проведе съвместен урок по Занимания по интереси 

под наслов „Спортът е здраве“. Водещите информираха участниците за 

ползата от здравословния начин на живот и спортуването. Ученици от V ЦОУД 

група под формата на спортно дефиле представиха мотото на урока. Децата от 

I, II и IV ЦОУД групи се състезаваха в игрите „Спорт и здраве“ и „Полезни и 

вредни храни“. Меню за здравословна 

закуска и здравословен обяд съставиха 

отбори от V и VII ЦОУД групи. 

Последваха щафетни игри с участието на 

групи от прогимназиален етап. 

Мероприятието протече ентусиазирано, с 

положителни емоции и незабравими моменти под ръководството на 

учителите ГЦОУД начален и прогимназиален етап. Всяка група 

получи грамота за участие от директора на училището.  
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Малките готвачи 

На 04.12.2019 г. в СУ ,,Васил Левски“ се проведе съвместно мероприятие с първи клас и участие на 

техните родители. Малките готвачи с 

помощ от родителите приготвиха 

здравословен обяд  и плодови и 

зеленчукови салати. Участваха в игра 

,,Познай какво опитваш“. 

Извиха хорце. Опитваха екзотични 

плодове и зеленчуци със завързани очи. 

Запознаха се с нови вкусове, слушаха с 

интерес за ползата от консумирането  на здравословни плодове и зеленчуци 

Коледни светлини в град Опака 
На 5 XII. грейнаха светлините на коледната елха в град Опака. Този чакан миг беше предшестван от 

концертна програма, в която взеха участие и учениците от II и IV клас на 

СУ "В. Левски" гр. Опака. Първо 

учениците доказаха, че доброто трябва 

да побеждава. Това е посланието на 

Коледа. След това четвъртокласниците 

поздравиха присъстващите с две 

коледни песни. 

Дойде ред и на коледните светлини. 

Елхата заблестя и извести началото на 

най- жадуваните прзници през месец 

Декември. 

                        Коледен базар 

Казват, че по Коледа стават чудеса!!! Хората стават по-добри, по-мили, по-всеотдайни! Какви чувства 

събужда у хората Коледа? Защо по това време на годината има толкова 

любов? Или щастие? Защо ни кара да се чувстваме така? Защо започваме да 

обръщаме повече внимание на хората, които обичаме, а и на другите хора? 

Започваме да помагаме на нуждаещите се, да участваме в благотворителни 

мероприятия. Пробужда се доброто в нас… 

В СУ ,,Васил Левски“ гр. Опака се проведе 

Коледен базар, в който участваха родители, 

учители и ученици от 1 до 12 клас, който се проведе на 9.12.2019г. и 

16.12.2019 в два поредни понеделника. Нашите ученици и техните 

семейства бяха подготвили най-различни и вкусни коледни изкушения, 

както и невероятни коледни картички, рецепти и сувенирчета. 

Ние сме с теб Радо…!!! Сумата събрана на нашия Коледен базар ще бъде 

дарена на кампанията организирана за ,,Да върнем радостта на Радо“. 
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*** 

 

 

 

 

                        *** 

 

 

              *** 

 

Забавна 

 страница 

Добре, че тази Нова година се пада във 

вторник, че да може в петък да си 

допием… 

 

С приятелите ми имаме традиция – 

всяка Нова година, след 

празниците, ходим без пари… 

Вестникът оформил : 

Ренан Ревинов от X клас, 

с подкрепата на г-жа 

Пелагия Трифонова 

- Знаете ли, колко периода има в 

живота на мъжа ? 

- Три. 

1) Когато вярва в Дядо Коледа. 

2) Когато не вярва в Дядо 

Коледа и  

3) когато самият той е Дядо 

Коледа. 


