
   В Е С Т Н И К    

  

  

Празничен училищен бр. 3, 
посветен на 24 май, 

издаден на 20. 05. 2020 г.  
от Школата по ИТ 

при СУ „Васил Левски“  
гр. Опака 

 
 

 Kлуб „Математика ура“;  

 Свети Валентин;  

 Изява на клуба “ИТ” за II клас; 

 Патронният празник на СУ „Васил Левски” гр. Опака; 

 Публична изява на школата по ИТ при СУ „Васил Левски“;  

 Дискусията „Изборът“ в СУ “Васил Левски“ гр. Опака; 

 Ден на розовата фланелка; 

 Награда от национален конкурс за СУ „Васил Левски“; 

 Дванадесетата ученическа конференция ; 

 Празникът на мама; 

 Виртуална празнична изложба; 

 Дистанционно обучение в дигитална среда; 

 Отбелязване на 6 май – Гергьовден; 

 Денят на Европа – Ден на самоуправлението; 

  Втора представителна изява; 

 18 май – Международен ден на музеите; 

 24 май; 

 Кръстословица – 24 май. 
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На 12.02.2020 г. 

третокласниците 

от клуб 

„Математика 

ура“ проведоха 

своята инициатива пред 

много гости. Занятието 

започна с песен за цифрите, 

което допринесе за доброто 

настроение на всички. 

Презентацията „Забавна 

математика за 

третокласници“ не затрудни 

учениците, защото те 

решаваха задачите с интерес и 

удоволствие. За отмора 

продължихме със забавни 

въпроси- весели отговори. 

Попълниха математическа 

кръстословица и решаваха 

логически задачи. 

Инициативата завърши с 

рачешки задачи. Гости на 

публичното събитие бяха 

директора на училището 

господин Борисов и зам. 

директора госпожа Ив. 

Иванова. Те поздравиха 

учениците и изказаха своето 

задоволство.

 

На 14 февруари 

милиони хора по 

света честват 

празника на 

влюбените - 

Свети Валентин. 

На този ден 

влюбените 

изразяват 

любовта си един 

към друг. На 14.02.2020 г. в 

СУ,, Васил Левски“ наши 

ученици отбелязаха най-

милия и изпълнен с приятни 

емоции празник ,,Свети 

Валентин“ като изработиха 

табла и тематични картички 

и рисунки, посветени на 

празника. По инициатива на 

училищния ученически 

съвет във фоайето на СУ“В. 

Левски“ – Опака беше 

поставена кутия за 

валентинки, в която 

учениците имаха 

възможност да пуснат своите 

любовни 

послания. А 

самият Купидон се 

погрижи за 

раздаването на 

посланията, 

алентинки с 

послания за 

любов, уважение и 

разбирателство. 

За доброто празнично 

настроение се погрижиха с 

радиопредаване 

ученичките от 9. Клас Букет 

Невзатова и Дуйгу 

Шехнурова , които ни 

запознаха с историята на 

празника ,,Свети Валентин“, 

Купидон и с това какво правят 

хората по света, за да 

изненадат своите любими на 

този толкова прекрасен и 

изпълнен с любов ден. 

Междучасията бяха озвучени 

с приятни романтични песни.  

Клуб  

„Математика ура“ 
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 Изява на клуб “ИТ за II клас” 
 

На 17.02. 2020 год. учениците от клуба 

за занимания по интереси 

„Информационни технологии 

за втори клас” проведе своята 

първа изява пред родители и 

гости. Децата показаха, какво са научили за компютъра и 

неговите възможности през първия учебен срок. За 

малките второкласници беше важно да докажат на своите 

родители, че компютърът е интересен, но и книгите са 

много важни. Затова направиха своя 

първи е-проект – читателски 

дневник. 

Изявата завърши с 

поздравления за успешното 

справяне и пожелания за 

успешна работа през втория срок 

от директора на училището 

господин Борисов. 

 

  

 

Има дни, в които празнуваме и отбелязваме 

годишнини от въстания, победи, край на войни и 

събития, свързани с националното ни обединение. 

Има и дни, в които обаче думите са 

по-безсилни от всякога - тогава 

свеждаме глави и отдаваме 

необходимата почит на 

заслужилите герои. Когато става 

дума за "Апостола на свободата" – 

оставаме безмълвни - пред делото 

му, пред живота му, пред гибелта 

му. 

Левски живя и се бори с едната си 

цел - да види България свободна, да 

няма страдание и робство и "ръката 

си подаде всекиму, който желае да 

пролива кръв с него заедно за 

живот и свобода човешка". 

Той се бе посветил на своя народ със 

съзнанието, че рано или късно 

животът му ще бъде поискан. Дори 

пред лицето на смъртта не пожела 

да коленичи пред поробителя. 

Левски има своя идея за съд и 

безсмъртие - той 

ще се прероди в 

онези, които ще 

продължат 

борбата, той ще 

живее чрез децата 

на бъдещето, 

когато българи и 

турци ще вървят 

ръка за ръка. 

И в годините на робството, и днес 

Апостолът е мярка за съвест, за 

всеотдайност, мъжество и чест! 

19 февруари 1873 година –велика и 

страшна дата за българския народ! 

На тази дата България се прости с 

един от най- великите си синове – 

Васил Иванов Кунчев, останал в 

историята с паметното име Левски. 

За нас, учениците и учителите от 

Средно Училище, град Опака, името 

„Васил Левски” е гордост, но и 

задължение да следваме неговия 

пример, да дръзнем да съизмерваме 

нашите дела с неговите с ясното 

съзнание, че със своите честност, 

всеотдайност, жертвоготовност той е 

надраснал, надскочил, преодолял 

всичко земно и тленно!

Патронният празник  

на СУ „Васил Левски” 

 гр. Опака 
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На 15.02.2020 година излезе 

от печат втория празничен 

брой на вестник „Букет“, 

който се издава от школата по 

ИТ по проект „Занимания по 

интереси“.  

На патронния празник на 

училището учениците от 10 

клас поднесоха на гостите, 

родителите и учениците 

втория брой, посветен на 

Апостола на свободата. 

В продължение на месец 

изготвиха вестника, 

поместиха седем публикации, 

форматираха подходящи 

изображения и всеки ученик 

по свое усмотрение изработи 

забавна/историческа 

страница. 

Всички вестници са качени на 

училищния сайт - 

http://sou-

opaka.com/mozaiki.html, 

където могат да бъдат 

изтеглени в pdf формат и 

разпечатани. 

Вече учениците от 

школата гледат 

напред, към другия 

празничен брой, 

който ще излезе на 

24 май, по повод 

деня на славянската 

писменост 

българската 

просвета и култура.  

Ръководител на 

школата – Пелагия 

Трифонова - старши 

учител по ИТ 

  

Публична изява на школата по ИТ  

при СУ „Васил Левски“ 
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Дискусията „Изборът“ в СУ “Васил Левски“ гр. Опака 
 
 
По инициатива на 
учениците от дванадесети 
клас и техният класен 
ръководител г – жа Р. 
Неделчева, се проведе 
Дискусия на тема 
„Изборът“. Тази среща е 
част от проекта 
„Комуникация с 
родителите, която 
подобрява общуването и 
участието им 
в училищния 
живот“. Целта 
на проекта е 
родителите и 
близките на 
учениците да 
бъдат активни 
участници в 
училищния 
живот, да 
споделят и 
осъществяват идеи заедно с техните деца, защото 
всички заедно „Можем повече!“. Приобщеният 
родител е ключа към успеха на приобщаващото 
образование. Чрез този проект родители и 
близки влизат в класната стая. Гости на 
дискусията бяха кметът на община Опака г – н М. 
Кадиров, г – жа Н. Ашим Главен 
експерт „Социални дейности и 
връзки с обществеността“, 
Директорът на СУ „В. Левски“ г – 
н Б. Борисов, бивши 
възпитаници, братя и сестри на 
зрелостниците. 
Дискусията има за цел да помогне 
на зрелостниците да направят 
правилният избор при 
завършване на средното си 
образование. Да запознае випуск 
2020 с възможностите, които 
общината предоставя за 
реализация. Да осъществи 

приемственост с бивши 
възпитаници на училището. 
Дискусията започна при 
обявен Дневен ред, който 
бързо беше променен в 
неформална обстановка: 
1. Представяне на випуск 
2020 от класния 
ръководител Р. Неделчева 
2. Възможностите, които 
общината предлага за 

реализация - 
Кмета на 
община Опака г-
н М. Кадиров 
3. Споделяне на 
опит и избор от 

бивши 
възпитаници, 

родственици и 
близки на 

зрелостниците: 
Бирсен Ахмедова, Бурчин Ниязиева, Алейдин 
Селятинов.  
4. Изказване на мнения и въпроси от учениците. 
5. Обръщение от Директора на училището Б. 
Борисов 
Всички участници споделиха своя избор след 
приключване на средното образование, 

очаквания от общината. 
Кметът г – н Кадиров поздрави 
младите хора, даде им ценни 
съвети и сподели своите 
очаквания към тях. Обеща им 
пълна подкрепа при 
предстоящия избор. 
Директорът г – н Борисов 
сподели очакванията, които има 
училището към своите 
възпитаници и им пожела да 
направят правилния избор.  
Румяна Неделчева 
Класен ръководител на 12 клас
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,Денят на розовата фланелка“ се отбелязва като 

световен ден срещу тормоза в училище. 

Популярен е сред учениците от много държави. 

В България се отбелязва за първи 

път през 2012-а година и вече не са 

малко българските училища, в 

чиито училищен календар той е 

традиция. Така и нашите ученици 

от СУ,,Васил Левски“гр.Опака на 

26.02.2020 г. се присъединиха към 

гласа на милиони други по света- 

за толерантност в училищните 

взаимоотношения, за 

нетърпимост към проявленията на 

тормоз и за съпричастност към 

неговите жертви. Изработиха 

информационни табла, символи за 

ученици, учители и училищен персонал, 

подкрепящи каузата ,, Не на тормоза, но не за 

ден!“, флаери и рисунки противопоставящи се на 

тормоза и се включиха активно в подкрепящата 

инициатива - ,,Аз подкрепям инициативата и ще 

бъда с розова фланелка на 26.02.2020 г.-сряда, 

защото не искам да има тормоз в училище“. По 

този начин доказаха и мотото на този 

международен ден за тази година ,,Заедно, 

нагоре!  

  

Ден на розовата 

фланелка 
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На 28 февруари 2020 г. се състоя 

официалната церемония по връчване на 

наградите на участниците в III издание 

на Националния конкурс „Ще обичам 

аз от сърце таз земя и тоз народ“, 

организиран от Второ основно 

училище „Петко Рачов 

Славейков“– Стара Загора. 

Конкурсът е включен в 

Националния календар на МОН за 

изяви по интереси на децата и 

учениците за учебната 2019/2020 г.  

Благодарение на Кмета на община 

Опака г-н Мехидин Кадиров, 

ученичката на СУ „Васил Левски“, град 

Опака - Арзу Ремзиева Руждиева, 

нейният ръководител г-жа Пелагия 

Трифонова и бащата на ученичката - Ремзи 

Руждиев, присъстваха на церемонията по 

награждаването.  

Поднасяме сърдечни благодарности!  

Екипът участва 

с 

мултимедийна 

презентация 

„България е в 

моето сърце“ и 

се състезава с 

още 162 от 26 

области в 

България и от 

Париж, 

Франция. 

Арзу беше 

отличена със 

специалната  

награда на Тракийския университет, Стара 

Загора на тържествена церемония, на която 

присъстваха зам. Министъра на образованието - 

Таня Михайлова, неправителствени 

организации, спонсори и гости. 

 

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ  

  

Награда от национален конкурс 

 за СУ „Васил Левски“ 

Гордеем се с постигнатото 

от Арзу, пожелаваме й да не 

угасва обичта й към 

родината и още много, 

много творчески успехи! 
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На 02.03.2020 г. 

в Средно училище „Васил 

Левски“ гр. Опака се проведе 

Ученическа конференция 

„Всичко се състои в нашите 

задружни сили“. 

Нашата конференция 

има впечатляваща 

дванадесет годишна 

история. През 

далечната 2009 

година с тогавашните 

единадесетокласници 

поставихме началото на 

нашата конференция. 

Незнаехме дали ще се 

получи, ще бъде ли интересна, ще намери ли 

последователи?! Но ето вече 12 години 

училището има своята запазена марка 

„Ученическа конференция“. Това вече е 

ИСТОРИЯ в СУ „Васил Левски“ град Опака! За 

дванадесета година учениците този път от 

десети и от единадесети клас подготвиха и 

представиха пред своите съученици малко 

известни факти от живота на патрона на нашето 

училище Васил Левски. Така всяка година те 

допълваха своите знания за Апостола на 

българската свобода Васил Левски. И винаги има 

още неизказани и неписани истории, които ни 

вълнуват и впечатляват, свързани с живота на 

Левски. Защото Левски остава най-ясната 

загадка в нашата история.  

Тази година Ученическата конференция беше 

посветена на  

147 годи от гибелта на Васил Левски и Трети март 

– Денят на Освобождението. Гости на 

конференцията бяха г-н М. Кадиров, кмет на 

община Опака, г-жа Н. Ашим – главен експерт 

социални дейности и връзки с обществеността, г-

н В. Николов – председател на Обществен 

комитет „В. Левски“ гр. Търговище, г-жа М. 

Вълчева – старши експерт ОНГОР към РУО 

Търговище, учители, родители, ученици. 

Поздрав към участниците в конференцията 

отправиха малките третокласници с песента 

„Връх Шипка“.            

  

Дванадесетата ученическа 

конференция 

Кой е Васил Иванов 

Кунчев ни припомниха 

Дилек и Мерве от 10 клас с 

обобщената от тях 

информация, представена 

чрез презентация, 

изработена с програмата 

Prezi на тема От „Васил до 

Левски“ 

Ненаписаната в учебниците по 

история, но съхранена в 

родовата история информация 

за Васил Левски ни 

представиха Айджан и Фиген 

от 10 клас с презентация на 

тема „Левски през погледа на 

родствениците“. 
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          Участниците от конференцията бяха 

поздравени от г-н Кадиров, г-н Борисов и г-н 

Николов за достойното представяне. 

Годините минават и все повече ни отдалечават от 

епоха, в която е живял и се борил за своите 

идеали Васил Левски. Но дали годините могат да 

ни отдалечат от неговите идеи?! 

„Всичко се състои в нашите задружни сили”. 

Мисля, че днес с общи усилия доказахме това! 

Заедно, ние 

направихме 

нашият свят 

по–пълен с 

информация за 

Левски, за нас, 

за света!         

  

Толкова много знаем за 

Апостола на българската 

свобода, но все още 

остават непознати 

епизоди от неговия 

живот. Информация по 

темата ни представиха 

Арзу, Берай, Аслъ и 

Нуран от 11 клас. 

Питаме се често, защо 

никой не е спасил Левски от 

бесилото? Има опити за 

спасяването на Левски. Кой, 

кога и как се е опитал да го 

спаси ни запознаха Гюлбен 

Сунаева, Юзкан от 11 клас и 

Айлен от 10 клас. 

Васил Левски оставя траен отпечатък върху всяко поколение 

българи. Дали със смелостта си, или саможертвата и готовността 

да се откаже от своя живот в полза на Отечеството, или със 

скромния начин на живот, „Нему друг равен нямаше“! Учениците 

от 11 клас подготвиха мултимедийния продукт, който нарекоха 

„Това е Левски“! 
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Празникът на мама 
На 04.03.2020г. първокласниците празнуваха 

заедно със своите майки и баби денят на жената. 

Децата поздравиха със песни, стихчета и хорце. 

Подариха на родителите си по едно красиво 

цвете. Родителите ги почерпиха със торта и 

сокче. 

 

 

 

 

 

 

 

Ние учителите и учениците от СУ „Васил 

Левски“, в дните на изолация, на една 

нетрадиционна пролетна ваканция (от 13 до 

16.04.), използвахме за да организираме и 

проведем виртуална изложба на рисунки, есета, 

стихотворения и снимки. 

Учениците от 10 и 11 клас направиха електронен 

албум с авторски снимки на тема: "Цветна 

Цветница", „Моят красив роден край“, 

"Пролетните празници", "С грижа за гората". 

Благодарим на всички, които боядисваха яйца, 

аранжираха ги и ги снимаха, рисуваха или 

снимаха цветята от тяхната цветна градина. 

Пожелаваме здраве, мир, добрина, любов и 

щастие във всеки дом! 

Светъл празник на всички! 

март 

Виртуална празнична изложба 
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Пролет е! 
(есе) 

 Бавно с плахи стъпки пролетта настъпва! Първо, разцъфтя дрянът със 

своите нежни, жълти цветове, а после се обади "Чичопей" един-два 

пъти, предизвестявайки настъпващия нов живот, след дългата студена 

зима. Появиха се първите бели и сини теменужки. Синчецът проби 

горските листа и гордо се изправи, подканяйки ни на разходка сред 

свежата природа. Разцъфтяха плодните дръвчета като първа, беше 

джанката, а след нея кайсиите не закъсняха. По тях започнаха да кръжат 

техните най-близки  приятели работливите пчелички. С веселото си 

жужене разказваха с омайваща мелодия на всички, че пролетта е вече 

тук. 

 Всички сме с ведро настроение, очаквайки настъпващите весели 

празници, които предстоят, пременени с народни носии. С венчета от 

минзухари и зюмбюли, с кошнички в ръце ще обикаляме роднини, 

близки, съседи и приятели и ще лазаруваме.  

В неделя е Цветна Цветница! Ще поздравя всичките си приятелки и 

приятели с имена на цветя. 

  Пролет е! Пристигнаха и нашите далечни другари от юг - красивите 

бяло - червени дългоклюнести щъркели. Тук вече са и малките 

лястовици, които ще свият гнезда под стряхите и ще отглеждат малките 

си.  

Пролет мила, животворна, 

колко хубава си ти! 

И засмяна, благотворна, 

пълна с драгост, с красоти! 

Аслъ Тургаева – 11 клас   
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Гората - наш дом 
(есе) 

 
Гора – как хубаво звучи, колко хубава и колко дарове ни дава тя! Дом, глъдка чист въздух, спокойствие, 

живот. Гората е един друг свят, много по-спокоен, много по-хубав. Всеки от нас харесва градовете, стреми 

се към градските условия на живот, изкушава се от възможностите, които ни предлагат градовете, но 

като си помислим за онези мигове на уединение, свобода и непринуденост  в гората, осъзнаваме колко 

ни е ценна. Някои предпочитат да  бягат сред природата от бурното ежедневие било то поради  работа, 

стрес, коли, къщи, хора, шум... Други,  за да спортуват, трети- да релаксират и т.н. Всеки от нас понякога 

и мислено по една или друга причина  бяга към едно и също място - гората. Мисля, че всеки намира там 

това, което търси, бленува и мечтае. Връща се към същността си, към живота.  

Аз обожавам гората и смятам, че тя е нашият втори дом, място, където се чувствам далече от всичко и от 

всички. Там се скривам от баналното, сиво ежедневие и релаксирам сред красивата природа като се 

отдавам на песните на пойните  птички, горската тишина, шумоленето на листата и това ме прави 

щастлива, истинска. Усещам, че съм жива. Гората ни приема като свои деца. Без никакви претенции ни 

допуска до себе си и единственото нещо, което иска от нас, е да я уважаваме и не замърсяваме. Едно 

толкова простичко нещо, но с толкова важно значение. Живеем в едно бурно глобално време и всички 

сме забравили истинските стойности, за които трябва да се живее и смятам, че всеки трябва да се спре за 

малко и да се замисли колко ценни са горите и какво би станало, ако ги няма. Изведнъж, ако изчезнат? 

Дали ще има живот? Защо се държим безотговорно и унищожаваме нещо, което смятаме, че ни е дадено 

безвъзмездно за ползване, без да заплащаме, без да хабим енергия? И не сме ли част от това цяло, нар. 

природа?   Сякаш сме се самозабравили и вместо  да се насладим на красотата на горите, ги подминаваме 

като чужденци! 

    Нека се спрем и поразсъждаваме! Всеки сезон крие тайнствена красота. Пролетта е великолепна с 

красивите, свежи,  разноцветни клони, покрити със току-що раззеленяващи се  листа. Поляните стават 

като пъстра черга, поръсена с  благоухаещи цветя - минзухари, кокичета, лалета и много други, които в 

своя танц на аромата придават свежо и чисто настроение. Тогава усещаме презареждане на цялото ни 

същество. Лятото! Как ни пленява със своето топло, жарко и усмихнато слънце, огряло зелените поля, 

готови да ни посрещнат! А есента! Колко е красива със златистите багри по косите  и горските плодове 

по плещите си!? Просто неописуема фантастична приказка. Когато падне снегът, попадаме в истински 

зимен валс. Сякаш сме отнесени от вихъра на снежните, дантелени мелодии на вятъра, който създава 

истински мелодии за едно романтично преживяване. Всички тези сезони са като отворена книга, 

разкриваща различни настроения, усещания и животи. Книга, в която главните герои сме именно ние.  

   Ето с какво богатство сме надарени ние - хората и колко малко ни трябва само,  за да го оценим и да му 

се наслаждаваме. 

Не веднъж е била предмет на описание гората. В много свои  произведения, авторите представят 

природата, като майка закрилница, като място, където са се крили смелите народни защитници. Тя е 

вдъхновение за редица художници, представена чрез красивите горски пейзажи. Сътворени са  

множество  песни и стихотворения за гората, защото тя не е само зелена площ, тя е всичко – живот, душа, 

дом... Тя е история и бъдеще. Както никой не обича да му е мръсно и разхвърлено вкъщи, нека така да се 

грижи и за гората.  

Обичайте гората и я пазете! Тя е нашето най-голямо и безценно богатство, тя е нашият дом, който винаги 

ще ни приеме!  

Нелджан Неджатова от 12 клас 
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Дистанционно обучение в 

дигитална среда 

 

Предвид 

усложнената 

обстановка и 

обявеното извънредно положение в страната 

- COVID - 19, от 16 март 2020 г., ние 

учителите и учениците на СУ „Васил Левски“ 

гр. Опака провеждаме учебния процес 

дистанционно в електронна среда. 

Стартирахме през фейсбук затворени групи 

на класовете, през електронния дневник на 

dnevnik.аdminplus.bg и неговата виртуална 

класна стая, използвахме платформите 

ucha.se.bg, khanacademy.org, и др. 

 

Сега работим през 

платформата Teams, учениците спазват 

правилата за работа във виртуална класна 

стая. Тук можем да се чуваме и виждаме, 

можем да споделяме екран за да 

демонстрираме работа на компютър. Можем 

да решаваме тестове онлайн, да 

разглеждаме, анализираме графики, 

диаграми и да дискутираме.  

 

Благодарим на всички родители, които 

осигуриха на учениците дигитални 

устройства и интернет, защото без тях ние 

нямаше да можем да работим пълноценно. 

 

Въпреки добрата организация, вече 

жадуваме да се върнем в класните стаи, да 

разменим поздрав, усмивка и ведро 

настроение. Липсва ни емоцията от учебния 

процес.  

 

Живеем с надежда този вирус да отмине и 

отново да влезем в училище на 13 май. Да 

завършим учебната година успешно, да 

отпразнуваме предстоящия 24 май - нашият 

празник с цветя и балони. Да изпратим 

нащите абитуриенти и да поздравим 

първокласниците, които завършват първата 

си година в училище. Тази година ще я 

запомним всички за цял живот. 
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Отбелязване на 6 май  

 Гергьовден 
Това е денят, в който българската 

православна църква чества Свети Георги 

Победоносец – мъченик за християнската 

вяра, загинал през 303 г. при управлението 

на римския император Диоклециан. Св. 

Георги традиционно е схващан като 

повелител на пролетната влага и 

плодородието (отключва изворите и влагата, 

побеждавайки ламята; обхожда и наглежда 

полята и посевите), покровител на 

земеделците и най-вече на овчарите и 

стадата. В българския народен календар 

Гергьовден е един от най-големите празници 

през годината и най-големият прол етен 

празник. С него започва лятната половина 

на стопанската година, завършваща на 

Димитровден. 

Дигиталните продукти на тема „Гергьовден, 

Ден на храбростта и Българската армия“, 

създадени от учениците на СУ „Васил 

Левски“ по време на дистанционното 

обучение бяха представени в часа на класа на 

4 май. Учениците от начален етап 

представиха свои авторски рисунки по 

темата, а учениците от прогимназиален и 

гимназиален представиха авторски 

презентации и виртуални разходки из 

военните музеи в България. Всички 

ученици се запознаха с отбелязването на 

празника в родния край чрез видеото за 

Гергьовден по капански. 
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Денят на Европа 

09.05.2020 г. се отбеляза за 

поредна година в СУ „Васил 

Левски“ гр. Опака , като 

Ден на ученическото 

самоуправление на 

08.05.2020г. - петък, но 

този път 

предизвикателството беше, 

че се проведе в дигитална 

среда. 

Нашите ученици заеха 

местата на своите учители. 

Включиха се общо 31 

ученици от 5 до 11 клас, 

които участваха в 

организацията на 

учебния процес и 

обучението по различни 

учебни предмети. 

Представиха се блестящо, 

показаха колко добре се 

справят, като качиха 

файлове на планираните си 

уроци, успешно общуваха и 

обсъждаха учебния 

материал в дигитална 

среда, споделяха видео 

материали по темите. 

Самоуправлението на 

учениците продължи и в 

следобедните часаве на 5, 6 

и 7 клас – в Организирания 

отдих и физическа 

активност, Самоподготовка 

и Занимания по интереси. 

В часовете за Занимания по 

интереси наблегнаха на 

Международния ден на 

Европа - 9 май. 

За участието си в Деня на 

ученическото 

самоуправление, 

учениците ще получат 

виртуални грамоти. 
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За своята втора 

представителна изява, 

децата от клуб 

„Информационни 

технологии за втори 

клас” използваха знанията 

и уменията си за работа с 

програмите MS Paint и MS 

Word. Създадоха рисунки, 

посветени на пролетта и 

пролетните празници. 

Празникът „Гергьовден” 

децата видяха като 

тържество на цялата 

природа. Със своите 

рисунки на тема „24 май” те 

поздравяват своите 

учители, съученици и 

приятели, целият 

български народ по случай 

този светъл празник - денят 

на славянската писменост и 

култура. Честит празник на 

всички!  

  

Втора представителна изява 
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На 18 май 1978 г. за 

първи път се чества 

Международният ден 

на музеите. Решението 

за това е взето през 

1977 г. в Москва на ХІ-

та генерална 

конференция на 

Международния съвет 

на музеите. Днес 

националните 

държави превръщат 

музеите в стожер на 

своята културна 

идентичност. 

Във връзка с 

честването на 

Международния ден 

на музеите - 18 май, учениците от СУ „В. 

Левски“ гр. Опака изгледаха в часа на класа 

видео „Екстравагантни музеи в България“ и 

осъществиха виртулно посещение на 

музеите в София, предлагащи онлайн 

обиколки из своите коридори по време на 

извънредното 

положение. Макар и за 

кратко учениците заедно 

със своите учители 

напуснаха виртуално 

своите домове по време 

на дигиталното обучение 

и с интерес разгледаха 

редки експонати, 

носители на определена 

информация за твореца, 

културата и времето на 

направата им. 

Учениците от начален и 

прогимназиален етап 

представиха в часовете 

за занимания по 

интереси свои авторски 

рисунки и презентации 

по темата. Всички стигнаха до извода, че 

този Международният ден на музеите е 

празник на нашата колективна памет, на 

нашите истории и на нашите традиции.  
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Денят на славянската писменост, просвета и култура 24 

май  не е просто празник в календара, а ден, в който с 

вълнение и признателност се връщаме към делото на 

славянските Първоучители и техните последователи, 

отдаваме заслужена почит и внимание към съвременните 

учители, към хората на изкуството, работещи всеотдайно за 

съхраняването на културата ни и извисяването ни като народ. 

Празникът на славянската писменост събира в себе си паметта 

на миналото, жизнерадостта на настоящето, за да 

проправи пътя към бъдещето. 

Дори в условията на неочаквана и необичайна 

обстановка, на извънредни обстоятелства, ние – 

учителите от СУ „В.Левски“ гр. Опака, продължаваме 

последователно и неуморно да се трудим да следваме 

пътя, начертан от Учителите, доказвайки, че няма 

невъзможни неща. Продължава пълноценният и 

организиран живот в нашето училище, макар и в 

условията на „виртуална реалност“. Макар и зад 

екрана на монитора, децата продължават да усвояват 

основите на образованието, да участват в конкурси, 

да творят…По нетрадиционен начин към 

абитуриентите от випуск 2020 г. бяха отправени 

приветствени слова и пожелания за успех на 

предстоящите изпити и в живота. 

…“Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело 

земля!...“ – началото на словото, началото на 

знанието! 

Преведена на съвременен български език, тази 

уникална азбука звучи така: 

“помни буквите, учи да говориш! Добре е да 

живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша 

е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! 

Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти 

юноша, вие хора! Човече! С 

ум и разум! Във вярна 

посока и с ясно съзнание! 

Напред! Слава!“ 

  

24 май 
Да бъде честит на 

всички Празникът 

на славянската 

писменост, 

просвета и 

култура 24 май! 
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Кръстословица - 24 май 

 Въпрос 1 (вертикално): 
Името на един от създателите на 
славянската азбука. 
 

 Въпрос 2 (вертикално): 
Как се е наричал бащата на Светите 
братя Кирил и Методий? 
 

 Въпрос 3 (хоризонтално): 
В кое висше училище са учили Светите 
братя Кирил и Методий? 
 

 Въпрос 4 (вертикално): 
Къде са родени създателите на 
славянската азбука? 
 

 Въпрос 5 (вертикално): 
Какво е името на базиликата, в която е 
погребан Свети Кирил? 
 

 Въпрос 6 (хоризонтално): 
Как се нарича учителят, дал идея за 
създаване на Националната 
библиотека,,Кирил и Методий"? 
 

 Въпрос 7 (хоризонтално): 
На кого е наречена първоначално 
националната библиотека? 
 

 Въпрос 8 (хоризонтално): 
Фамилията, която прави голямо 
дарение за построяването на Софийски 
университет,,Климнет Охридски". 
 

 Въпрос 9 (вертикално): 
Едно от имената на славянската 
писменост. 
 

 Въпрос 10 (вертикално): 
Един от учениците на Кирил и 
Методий. 
 
 

Вестникът оформила: 
 Айджан Илмазова, 10 клас 

С помощта на г-жа П. Трифонова 

Източник: 

https://www.art1a1d.com/2016/05/21/krast

oslovica-praznichna-za-24-maj/ 


