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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; 
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  Kлуб „Математика ура“ 
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. 

 

Свети Валентин 
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 ,,СветиВалентин“ 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, валентинки с послания за 

любов, уважение и разбирателство. Междучасията бяха 

озвучени с приятни романтични песни.
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Изява 
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.

 

Патронният празник на 

СУ „Васил Левски” гр. 

Опака 

 

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 -  
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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!

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

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 страница.
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 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 подходящи 

изображения и всеки 

ученик по свое усмотрение 

изработи 

 

 

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
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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.  

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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Ден на розовата фланелка 

 

,,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!“ 

 

 

 

 



8 
 

 

Награда от национален конкурс за СУ 

„Васил Левски“

 

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.  

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 И

 

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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Дванадесетата ученическа 

конференция 

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“. 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  
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на родствениците“. 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. Един велик българин е имал 

щастието да се докосне до битието на 

Васил Левски, това е Захари Стоянов. Берк, 

Иляйда, Сийнем и Алис ни представиха 

Васил Левски в спомените на Захари 

Стоянов. 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. И днес, от дистанцията на времето 

мистериите около личността на Васил 

Левски все още бунтуват историческата 

мисъл. Някои от тези мистерии ни 

представиха Ревасие и Нургюл 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“! 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! Румяна Неделчева  

и Севим Юсеинова – учители по история и 

цивилизации в СУ „В. Левски“ гр. Опака 

 

Празникът на 

мама 
На 04.03.2020г. първокласниците 

празнуваха заедно със своите майки 
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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

Виртуална празнична  

изложба 

Ние учителите и учениците от СУ 

„Васил Левски“, в дните на изолация, 

на една нетрадиционна пролетна 

ваканция, 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". 

Пожелаваме здраве, мир, добрина, 

любов и щастие във всеки дом! 

Светъл празник на всички!

 

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 
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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 пролетен 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. 

 

 

 

Денят на Европа – ден на 

самоуправлението 
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. 
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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. 

За участието си в Деня на 

ученическото 

самоуправление, 

учениците ще получат 

виртуални грамоти. 

 

 

 

 

 

Втора представителна изява 
 

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 

целият български народ 

по случай този светъл 

празник - денят на 

славянската писменост и 

култура. Честит празник 

на всички!  
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18 май - Международен ден 
на музеите 

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!  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!  

 

24 май 
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Забавна страница

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Широколистно дърво. 

2. Храст, чиито плодове са лечебни и се 

използват за чай. 

3. Ударни инструменти. 

4. Вкусна гъба за готвене. 

5. Екзотично животно с големи размери 

и бивни. 

6. Горски плод. 

7. Горско растение с жълт цвят, 

предвестник на пролетта. 

Вестникът оформила: Айлен Юнузова, 
10 клас 

С помощта на г-жа П. Трифонова 


