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Съдържание: 



 

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 

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. 



     по НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Културните 

институции като образователна среда“ 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.  

"Шифърът на будителите" 

 



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. 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 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. 

 

  

Есенен крос 



 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 . 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Най-важният урок - 

"Спортът е здраве" 

,,Животът не 

е резервна 

част“ 



Месец ноември - месец на 

чуждите езици в СУ „В. 

Левски“- град Опака Месец 

ноември е месецът на 

чуждите езици в Средно 

училище „Васил Левски“- 

град Опака. В часовете по 

руски език и по английски 

език учениците изработиха 

проекти, презентации и 

брошури на теми: 

празникът Хелоуин, 

„Забележителности на 

Лондон“ „Тийнейджърската 

мода днес“, „Невероятните 

хотели в света“, „Моята 

перфектна професия“, 

„Русия - култура и 

традиции“, „Велики руски 

художници“ и др. Учениците от 7 клас уредиха изложба с 

направените проекти за празника Хелоуин. Заключителното 

мероприятие бе посветено 

на руското и английското 

киноизкуство. Като 

гостоприемни домакини 

учениците от 9 клас 

посрещнаха своите гости с 

руски чай и пуканки.

  Днес 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

 

 

Малките готвачи 



Ученическия съвет на СУ „Васил Левски“ възобнови дейността 

си през учебната 2019/2020г. с нов състав: в него участват по 2 

ученика от 2 до 11 клас. На заседание на съвета бяха избрани 

председател, зам. председател, секретар и координатор, както и 

комисии по отделни направления. Членовете на съвета, под 

ръководството на г-жа Р. Ахмедова приеха Устава и Годишния 

план. Ученическия съвет активно участва във всички планирани 

мероприятия и задачи в плана, изработват табла, брошури и 

информационни бюлетини за часа на класа.

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 

празници през месец Декември.

Ученически съвет 

Коледни светлини в град Опака 



На 08.12.2019 г. в гр. Горна Оряховица се 

проведе 8-ия детски турнир по хандбал за купа 

„Горна Оряховица“. В него участваха отбори 

от Кубрат, В. Търново, Плевен, Свищов, 

Джулюница, Г. Оряховица и Опака. Турнира 

беше за 10 годишни 

момичета и момчета. 

Основната цел беше да 

се получи празник на 

хандбала и всички 

състезатели да станат 

приятели. Накрая бяха 

наградени участниците с 

купи, 

медали, 

сувенири и 

сладкиши. 

Декември е най-

Декември е вълшебния 

месец, месецът на най-

топлите и уютни празници, 

месецът на семейството, 

домът, топлината, сега е 

времето да си направим 

равносметка на изминалата 

година. На 12.12.2019 г. се 

събрахме семейството на 10 

клас, в лицето на майките, 

дъщерите и класния 

ръководител. Темата ни на 

разговор беше интересна и 

вълнуваща „Майки и 

дъщери - как да се 

доближим до идеалните 

отношения?“ Аз, самата 

имам дъщеря и съм 

преживяла моментите на 

трудната тийнейджърска 

възраст. Разбира се, няма  

универсална формула за 

взаимоотношения. Оказа се, 

че има различен тип връзки 

майка-дъщеря. От това 

което споделиха майките на 

момичетата: Майка – „най-

добрата приятелка“, 

„пренебрегващата майка“, 

„свръхконтролираща 

майка“, „обсебващата 

майка“. Отношението към 

децата винаги има значение. 

Всички правим грешки и 

голяма част от тях са 

несъзнателни или пък за 

“добра кауза”, но има 

поведения, които оставят 

трайна вреда на 

самочувствието и 

психиката. Затова като 

майки нека да се ограничим 

да бъдем достатъчно добри. 

Само по себе си това е 

трудна задача. Отговорихме 

и на въпросите - Какво 

трябва да разберат 

дъщерите? Как трябва да се 

отнасят към своите 

родители? Майките винаги 

се тревожат за децата си. 

Това е съвсем нормално. 

Вашата майка не е по-

различна - и тя се стреми да 

направи най-доброто за вас. 

Иска й се да постигнете 

това, което тя не е имала, 

мечтае да бъдете щастливи. 

Нека си пожелаем един 

приказен и уютен декември, 

изпълнен с добрина и обич, 

защото всички хора 

заслужават именно такъв 

завършек на тази година! 

Хандбален празник 

Взаимоотношенията майки – дъщери 



Пелагия Трифонова – класен 

ръководител на 10 клас

Книгите са най-тихите и най-верните 

приятели, те са най-откритите и най-мъдрите 

съветници и, в същото време, 

най-търпеливите учители. 

Министерството на 

образованието и науката обяви 

седмицата от 09.12. - 13.12.19г. 

за „Национална седмица на 

четенето”. По този повод в СУ 

„Васил Левски“ гр. Опака се 

организираха дейности за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността на всички нива на 

образование при учениците. За 

мото на седмицата се избра - „В 

книгите се крие особено 

очарование - те ни носят 

наслаждение, 

говорят с нас, 

дават ни 

добър съвет, 

стават наши 

приятели“ - 

Франческо 

Петрарка. 

Началото на 

седмицата се 

постави с 

изработка на инстаграм стена с различни 

рубрики с цел да бъдат популяризирани 

инициативите и оформяне във всяка класна 

стая на книгата. В проведеното 

радиопредаване се споделиха ползите от 

четенето, необходими за израстване на 

учениците като успешни личности. Ученици 

от II клас показаха завидни артистични 

умения в проведеният уъркшоп - 

драматизация „Горската къща“ с участието на 

родителите им. Учениците от II и III клас 

написаха петстишия и нарисуваха своите 

любими приказни герои. С положителни 

емоции се осъществи срещата на 

четвъртокласниците с децата в ЦДГ 

„Усмивка“ гр. Опака. Учениците прочетоха на 

децата от градината популярни 

детски приказки и им 

споделиха, че четенето на 

книги е изключително 

полезно, а децата от 

градината им разказаха за 

любимите си герои. И малки, 

и големи се поздравиха с 

Коледни песни. 

Шестокласниците заедно с 

техните родители прочетоха 

Коледни приказки под елхата 

и си пожелаха да са здрави, 

щастливи и да сбъдват своите 

мечти през новата 2020 

година. В 

проведеното 

състезание 

„Опознай 

българския 

език“ 

премериха 

знания 

ученици от 

V, VI, VII 

клас, a 

ученици от 

XI и XII 

клас 

прочетоха 

приказки и 

подариха детски книжки на учениците от I 

клас. Националната седмица на четенето се 

закри с представяне на резултатите от 

реализираните дейности и връчване на 

грамоти за активно участие от директора на 

училището г-н Борислав Борисов. 

 

Национална седмица на четенето 



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“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледен базар 



 

 

  

 

 

 

Овен 
В любовта започва нов 

период, пълен с 

активни дейности и 

промени. Януари може 

да Ви срещне с 

интересен човек, който 

ще играе важна роля в 

живота Ви. 

 

През май и юни много от 

Овните ще получат 

предложение за брак, ще 

направят годеж или ще 

вдигнат сватба. 

Телец 
Свободните Телци могат 

да срещнат истинската си 

любов, а обвързаните да 

закрепят настоящите си 

взаимоотношения. В тази 

област всичко ще върви 

хармонично и 

безпроблемно. 

 

Близнаци 
Социалните мрежи или 

случайните срещи могат да 

върнат в живота Ви човек, с 

когото сте се разделили. Преди, 

обаче да се гмурнете отново в 

познатите води, добре 

помислете дали това е точното 

нещо, от което се нуждаете! 

 Рак 
През юли и август са 

възможни нови романтични 

запознанства, възраждане на 

чувства и въобще – много 

приятни емоционални 

преживявания. 

 

Лъв 
През тази година Ви 

предстои или преместване 

или закупуване на ново 

жилище. Дамите имат много 

шансове да забременеят, а 

господата да станат бащи. 

 

Пътуванията през 

втората половина от 

година ще доведат 

до интересни 

запознанства. 

Дева 
С настъпването на месец май 

Вас Ви чака щастлив период на 

романтични отношения и 

любовни истории, а в средата 

на лятото има много шансове и 

да вдигнете сватба. 

Девите, които вече са 

обвързани, през тази 

година ще планират да 

имат дете или ще 

станат (може и отново) 

родители. 

Везни 
Пролетта ще Ви погълне с 

вихър от събития, заради 

които може да се скарате 

или разделите с любими 

хора и роднини. През лятото 

някои Везни дори могат да 

се решат на раздяла или 

развод и подялба на 

имуществото. 

Скорпион 
През първата половина на 

годината Скорпионите ги очаква 

страстен и бурен романс или 

период, когато съществуващите 

взаимоотношения ще се 

възродят. Ще бъдете щастливи, 

пълни с енергия и ще започнете 

да градите съвместни планове за 

общото си бъдеще. 

 

Стрелец 
Свободните Стрелци имат 

всички шансове да срещнат 

любовта на живота си, при това 

човекът ще бъде или от друг 

град или от чужда държава. 

Предстоят Ви чести пътувания, 

телефонни разговори, а за 

някои дори смяна на 

местоживеенето. 

Козирог 
Кръгът Ви от познати ще се 

разшири невероятно – 

постоянно ще се 

запознавате с някой, ще се 

сближавате с хората или ще 

се разделяте със стари 

взаимоотношения. През 

януари съществува риск да 

развалите отношенията си с 

близък човек. 

Водолей 
През 2020-та много Водолей ще 

направят неприятни открития: 

някои приятели ще свалят 

маските си и ще се окажат не 

съвсем приятели! Отнесете се 

към това философски и не се 

затормозявайте – ще Ви бъде по-

полезно, отколкото да се 

затворите в себе си и да се 

озлобите към тях. 

Риби 
Много Риби ще бъдат в омаята 

на любовта. Не е 

задължително това да бъде 

чувство към човек, с който сте 

се запознали през 2020г., стара 

любовна история може да се 

разгори с неочаквана страст 

или да се влюбите отново в 

дългогодишния си партньор. 

 Вестникът оформила: Фиген Хасанова от 10 клас 

с помощта на г-жа Пелагия Трифонова 


