
  

Празничен училищен брой 3, посветен на 24 май, 
издаден на 23.05.2019г. от школата по ИТ 

 при СУ „Васил Левски“ град Опака 

В броя ще прочетете: 

 Празник на училището; 

 Ден на розовата фланелка; 

 ТРЕТИ МАРТ – освобождението на България; 

 Престижно трето място; 

 Първа пролет; 

 Национален конкурс – второ място за презентация; 

 Ден на водата; 

 Състезание по хандбал; 

 Състезание по футбол; 

 Математическо състезание; 

 Работен семинар; 

 140 години – традиции и държавност 

 „Писма до себе си“ 

 Усмивки, настроение и удовлетвореност на 22 април- Ден на Земята; 

 Състезание "Какво зная за природата" 

 Отворени врати - "Пътека на здравето" 

 Конкурс за рисунка "Нашата планета" 

 Отново успех за СУ „Васил Левски“! 

 Трета регионална историческа конференция „История и памет“ 

 23 април - Международен ден на книгата и авторското право 

 Празник на буквите в първи клас 

 Майсторско кормуване 

 9 май - ден на самоуправлението 

 "Шарено хорце" 

 Забавна страница 
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СУ „Васил Левски“ 

почита паметта на 

Апостола 
Не съм те никога избирал 

на земята. 

Родих се просто в теб на 

юнски ден във зноя. 

Аз те обичам не защото си 

богата, 

а само за това, че си 

родина моя! 

На 19 февруари се 

навършват 146 години от 

гибелта на Апостола на 

българската свобода 

Васил Левски. Средно 

училище „Васил Левски“ 

отново е заедно за 

отдаде  почит на своя 

Апостол по 

нетрадиционен начин в 

„Аз обичам България“! 

В осем кръга участваха 

отбори от всички класове. 

Повече от петдесет 

ученици показаха знания 

за миналото на страната , 

за която са се водили 

епични боеве, смели 

юнаци са жертвали живота 

си, велики поети песни са 

писали, за да  участват в 

най-големия урок в 

живота „Аз обичам 

България“! Кръговете 

нарекохме „Отново на 

училище“, „Родна реч, 

омайна, сладка“, „Да 

заповяда кирилицата“, „За 

Левски в 120 секунди“, 

Прочути сънародници – 

възрожденци“, „Ред по 

ред“, „За теб Апостоле в 

146 секунди“, „Земя като 

една човешка длан“ - 

патриотичния полет над 

милата ни Родина и най-

забележителните факти за 

нея! 

В продължение на два 

часа с много емоции, 

шеметно състезание и 

един победител 

участниците 

демонстрираха апостолски 

дух и лъвски стремеж да 

покажат най-доброто от 

себе си!  Победител след 

оспорвания осми кръг и 

„Колелото на късмета“ 

станаха първи клас с 

класен ръководител 

Румянка Русева. Всички 

участници получиха 

награди, връчени от 

директора на училището 

Борислав Борисов. 
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На 27.02.2019г. сряда в СУ „Васил Левски“ 

се отбеляза Световният ден против 

тормоза в училище, известен като "Ден на 

розовата фланелка".  

За пръв път "Денят на розовата фланелка" 

е проведен в Канада през 2007 година като 

протест, организиран от двама ученици - 

Дейвид Шепърд и Травис Прайс. Те се 

обличат в розово, за да символизират 

своята позиция и неприемане на тормоза в 

училище.При откриването на учебната 

година в тяхното школо група по-големи 

ученици се подигравали и тормозили един 

деветокласник, че бил облечен с розово 

поло, докарвайки го до плач. На 

следващия ден Дейвид и Травис купили и 

раздали на съучениците си 50 розови 

тениски в подкрепа на тормозеното дете. 

Тази инициатива бързо става известна и 

днес хиляди училища по целия свят и 

милиони ученици честват този 

ден.Тормозът между връстници е много 

подценяван и най-често остава невидим за 

учителите и родителите.А  интернетът и 

телефоните го превръщат в 24-часов. 

Нашите ученици от І до ХІІ клас, родители 

на първокласници също участваха в 

инициативата със своите табла и рисунки, 

облечени в розово заедно казаха „Не на 

тормоза в училище“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 На 3 март България отбелязва своя национален празник – Ден на освобождението от властта на 

Османската империя. То идва в резултат на Руско-турската Освободителна война от 1877-78 г. На 3 март в 

Сан Стефано, близо до Истанбул, е подписан мирният договор между Русия и Османската империя, с който 

се поставя началото на свободна България. В СУ „В.Левски“ гр. Опака, празникът се отбеляза с рецитация 

на стихотворения, посветени на Освобождението на България, и песни. Участваха ученици от първи до 

дванадесети клас. В края на тържеството ученици от трети клас получиха награди – грамоти и книга, от 

Ден на розовата фланелка 
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фондация Въздигане за участие в конкурс на патриотична историческа тематика. Наградите връчи 

директорът на училището г-н Борислав Борисов. 

 

 

 

 

 

 

Престижно трето място за дванадесетокласничката Петранка Желева от СУ „Васил 

Левски“ град Опака в Академия за лидери при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ 

 

На 01.03.2019 год. във 

ВТУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“ се проведе третият 

ученически конкурс 

„Пространство и време“, 

организиран от Историческия 

факултет на университета. 

Конкурсът има за цел да даде 

възможност за творческа 

изява на ученици от 

гимназиалната образователна 

степен с изявени интереси в 

областта на обществените 

науки, да провокира интереса 

на младите хора към 

историята на българския 

народ и държава и на нейното 

съвременно географско 

пространство. 

Оценяването на 

конкурсните работи се 

извършва от специално жури 

под председателството на 

Декана на Историческия 

факултет. В неговия състав 

влизат преподаватели от 

различните катедри на 

факултета. Предварителната 

селекция на изпратените 

конкурсни материали се 

осъществява от 

преподаватели по история и 

по география от съответните 

катедри. 

Всички участници в 

конкурса, които са отличени 

от журито, получават книги и 

специална ГРАМОТА на 

Историческия факултет. На 

учениците от ХІ (ХІІ) клас, 

получили оценка над „Много 

добър 4.50“, се предоставя 

възможност да се запишат за 

студенти в избрана от тях 

специалност на Историческия 

факултет. На участника, 

получил най-висока оценка 

по скалата „Отличен 5.50–

6.00“, кандидатстудентската 

такса (40 лв.) се поема от 

ръководството на факултета. 
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Петранка Желева от XII клас с научен ръководител Румяна Неделчева участва в конкурса с 

мултимедийна разработка на тема „Търновските законодатели – строители на съвременна България“. 

Представи се отлично и получи от компетентното жури оценка 5.50, която и даде право да се запише за 

студент в Историческия факултет. Постижението на Петранка е гордост и висока оценка за нашето 

училище! Поздравления! 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

По случай Първа пролет на 

19.03.2019г. в СУ „Васил 

Левски“ се проведоха спортни 

игри с учениците от начален 

етап.  Първи  и втори клас се 

включиха с  ентусиазъм в 

щафетните игри. Трети клас  

играха  топка над въже, а 

четвърти клас се разделиха на момичета и момчета. Момичетата 

премериха сили в игра на баскетбол, а момчетата, заедно с другарите си от трети клас -  своята любима 

игра футбол. 
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Отлично представяне на наши ученици 

в националния конкурс  „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“ 

гр. Стара Загора 

През януари месец 

изпратихме за участие 

фотографии и една 

презентация за участие в 

националния конкурс.  

Нашите ученици: 

1. Елица Дамянова 

Добрева – V клас – две 

фотографии: 

„Капанка“, „Изгрев“; 

2. Цветиана Пламенова 

Бобева  – VII клас – 

фотография „Цветна 

традиция“; 

3. Букет Невзатова 

Алиева – VIII клас – 

мултимедийна 

презентация. 
Зарадваха ни със 

второто престижно 

място на Букет от осми 

клас. Получи награди и 

грамота. 

А Елица и Цветиана 

получиха грамоти за 

участие в конкурса.  

Поздравления момичета 

продължавайте все така. 

Пелагия Трифонова – ст. 

учител по ИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световният ден на водата бива ежегодно отбелязван на 22 март. По традиция се 

отбелязва и в нашето училище. Учениците от клуб „Занимателна биология“ представиха 

изработените от тях постери, табла и рисунки за водата. Темите по които работиха са: 

водите в природата, организмите във водата, опазване на водите от замърсяване, 

пестене на водата. 
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На 21.03.2019 г. учениците от СУ,,Васил Левски“участваха в зоново състезание – 

Ученически игри – Хандбал, което се проведе в гр.Кубрат.В състезанието се включиха 

ученици от VІІІ до ХІІ клас.Нашите младежи и девойки заслужено заеха престижни места 

в надпреварата: 

- Девойки VІІІ – Х клас – І място 

- Юноши VІІІ – Х клас – ІІ място 

- Юноши ХІ – ХІІ клас – І място 

Класиралите се на първо място отбори, ще участват в областното състезание 

срещу отборите на Варна. 
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На 25.03.2019 г. в гр. Попово се проведе ученически турнир 

по футбол – областно първенство. СУ “Васил Левски” 

участва с два отбора момчета в две възрастови групи: V-VІІ 

и VІІІ-X клас. Първата среща след оспорвана борба завърши 

с равенство. При дузпите с великолепното представяне на 

вратаря на отбора - Окшан Сайфетов от VІІ кл., който успя 

да неутрализира две попадения във вратата си и с 

безупречното изпълнение на нашите момчета, срещата 

завърши с победа - 6:3. Вторият ни отбор след оспорвана 

среща с противника завърши с резултат 4:2 за противника. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състезание по футбол 

Математическо състезание 

Математическо състезание в начален етап на СУ „В. Левски“ гр. Опака 

На  26 март, момчетата и момичетата от първи, втори и трети клас премериха сили 

в математическо състезание. Какичките и батковците от четвърти клас бяха домакини на 

празника. Те подготвиха загадки към публиката и интересни мисли за математиката. 

Както във всяко състезание и тук имаше победители. Момичетата събраха  повече точки 

и се окичиха с венеца на победителите.  
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На 28.03.2019 год. в СУ „Васил Левски“ гр. Опака 

се проведе работен семинар на тема „Работата на 

класния ръководител за изграждане на устойчиви 

междуинституционални отношения и връзки“. На 

семинара присъстваха представители на 

институциите – Детска педагогическа стая, РПУ – 

участък Опака, служба „Социално подпомагане“ 

отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за  

борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, обществени 

възпитатели, родители и класни ръководители. В 

сложния и динамичен процес на възпитание, 

развитие и социализация са ангажирани 

семейството, училището и редица обществени 

институции и организации, които допринасят за 

успешно формиране на зрели, пълноценни и 

способни личности. Акцентът на семинара беше 

върху стъпките, които осигуряват „здрав мост“ 

между класния ръководител, родителите и 
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институциите. Безспорно доверието между 

страните е в основата на нашето успешно 

сътрудничество. 

 

 

 

 

 

  

На 16 април учениците от СУ „Васил Левски“ гр. 

Опака проведоха открит урок по 

конституционализъм. Съвременният 

демократичен български конституционализъм 

има дълбоки и здрави устои, положени още в 

епохата на националното Възраждане. На 16 

април 1879 г. представителите на българския 

народ, събрани в старата българска столица, 

приемат Търновската конституция. Тя е 

първият български основен закон – възродил 

България за нов политически живот, проправил 

пътя й към модерната европейска държавност. 

Със словата на видните възрожденци Антим I и 

Стефан Стамболов започна открития урок в 

училище. „Слава Богу, този кораб достигна 

пристанището, намерихме закони от Народа – 

за Народа“ – Антим I. „Конституцията бе 

спирана, възстановявана, тъпкана, ритана, на 

все си беше ТЯ – Свещената книга, от която се 

ръководеха всичките правителства. Защото, за 

управляващите на нашия народ тя е толкова 

необходима, колкото Евангелието на черквата“ 

– Стефан Стамболов Учениците с интерес 

проследиха пътя на създаването на 

Търновската конституция, един от първите 

европейски образци за Свобода и демокрация. 

За 140 години Търновската конституция минава 

през политически сътресения и изпитания – 

суспендиране, забраняване, променена и 

заличавана, но вечно оцеляваща. Учениците от 

единадесети клас Нелджан Мехмедова и Севги 

Мехмедова представиха интересен 

мултимедиен проект „Обществени спомени за 

депутатите от Търговищкия край“. Интересни 

факти, любопитни истории и много исторически 

истини намериха проявление в този част по 

конституционализъм в едно съвременно будно 

българско училище.  
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Участие в третото издание на 

Националния литературен 

конкурс „Писма до себе си“ 

Конкурсът се организира от 

Община Стара Загора, Център 

за подкрепа за личностно 

развитие (ЦПЛР) и Народно 

читалище „Николай Лилиев – 

2005“ Конкурсът е явен, за 

деца и младежи в 2 възрастови 

групи: от 7 до 13 години и от 13 

до 20 години. Темата е 

свързана с начина, по който 

участникът възприема себе си 

и мястото си в обкръжаващия 

го свят. Петранка 

Александрова Желева от СУ 

„В. Левски“ гр. Опака участва с 

есе във втора възрастова 

група. След приключване на 

третото издание на 

Националния литературен 

конкурс „Писма до себе си” ние 

сме доволни. В него с есета, 

стихотворения и разкази се 

включиха над 100 млади 

автори от 27 населени места, 

от училища, литературни 

клубове и ателиета. За наша 

радост, Петранка от 

дванадесети клас се представи 

отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

Световната общественост отбелязва 22 април, 

като празник на Земята още през далечната 1970 

година. България е една от първите страни, 

присъединили се към международното  

 

 

 

 

 

 

отбелязване на Деня на Земята. На този ден 

ученици от гимназиален етап в СУ „Васил Левски“ 

град Опака проведоха обучение на тема 

„Разделно събиране” на ученици в начален етап, 
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свързано с оползотворяването на отпадъците и 

ползите от рециклирането. Дерия Нихатова и 

Севги Шабанова от XII клас; Нелджан Неджатова 

от XI клас; Берна Шабанова и Гюлбен Мехмедова 

от X клас; Айджан Айдънова и Айлен Юнузова от 

IX клас изработиха тематични табла и контейнери 

за разделно събиране. Ентусиазирани, учениците 

чрез екологични игри обогатиха знанията си за 

разделно събиране, рециклиране на отпадъците и 

опазване на околната среда. Обучението завърши 

със записване от всеки ученик на послание 

„Обещавам си…“ , след което учениците стигнаха 

до извода, че планетата Земя е дом на всички 

живи същества и трябва да се 

грижим за нея. Всички участници, обучавани и 

обучаващи, получиха сертификати от директора 

на училището - г-н Борислав Борисов. 
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Ателиета: - Хранене и здраве - Спорт и здраве - Срещни се с моя домашен любимец 
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След спечелването на междуобластното първенство в град Кубрат нашите юноши XI -XII клас победиха и в 

баражния мач срещу отбора на у-ще „Славейков“ от гр. Добрич. Така нашите момчета ще представят 

областта на финалите от 10.05 до 12.05. във Варна. Отборът по хандбал при девойките 8-10 клас се 

класира за финалите в гр. Хасково „Ученически игри“ 2018-2019 г. Нашите момичета победиха в баражния 

мач отбора на у-ще „Васил Левски“от гр. Нови пазар. Така нашите момичета за пореден път ще представят 

своето училище от 20.06 до 23.06 2019 г. Успех! 

 

 

 

 

 

 

 

За трета поредна година 

Регионално управление на 

образованието гр. Търговище, 

със съдействието на Община 

Търговище, Средно училище 

„Васил Левски“ гр. Опака, 

Регионален исторически музей 

и Обществен комитет „Васил 

Левски“ събра на едно място 

младите историци от областта. 

В продължение на близо 

четири часа ученици и техните 

учители представиха своя 

поглед и изследователски дух 

по темата „140 години от 

подписването на Търновската 

конституция“. Много 

ентусиазъм, екипна работа, 

изследователски разработки и 

гордост от родната история 

изпълниха Актовата зала на 

ОУ „Христо Ботев“ гр. 

Търговище. Учениците и 

учителите от СУ „Васил 

Левски“, като съорганизатори 

отговорно участваха в 

конференцията. Учениците 

Елица Добрева от пети клас и 

Арда Гюнеров от шести клас, 
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като водещи на конференцията 

поставиха началото. В 

категория „Есе“ се представиха 

Букет Невзатова от осми клас 

и Сузан Юмерова от шести 

клас. В категория 

„Мултимедийна презентация“ 

своите разработки 

представиха Петранка Желева 

от дванадесети клас, Севги 

Мехмедова и Нелджан 

Неджатова от единадесети 

клас. Поздравления за 

достойното представяне 

нашите млади историци 

получиха от Директора на 

училището Борислав Борисов. 

Сертификати бяха раздадени 

от зам. областният управител 

г-н Панайот Димитров, а 

Благодарствени адреси до 

всяко училище връчи г-жа Елка 

Станчева – началник на РУО 

Търговище. Един достоен урок 

по патриотизъм, с много поуки 

от историята, пренесени в 

съвременния динамичен ден, 

осъществен с достойното 

участие на ученици и учители 

от СУ „Васил Левски“ гр. 

Опака! 

 

 

 

 

 

С мотото „В книгите се крие 

особено очарование - те ни 

носят наслаждение, говорят с 

нас, дават ни добър съвет и 

стават наши приятели“ в СУ „В. 

Левски“ град Опака се откри 

седмицата на книгата по повод 

Международния ден на книгата 

и авторското право - 23 април. 

Учителите по български език и 

литература - Анка Марчева, 

Севим Юсеинова и Румяна 

Енчева запознаха учениците с 

идеята за определяне на 

датата 23 април. Тази дата е 

свързана с имената на класици 

на литературата като Уилиям 

Шекспир, Мигел де Сервантес 

и Владимир Набоков. В 

часовете за занимания по 

интереси се проведе 

петминутка „Чети с мен“, в 

която ученици представиха 

текстове от любими 

литературни произведения. 

Във фоайето на училището 

беше поставено табло, 

посветено на книгата. В Деня 

на отворените врати „Пътека 

на здравето“ - 23 април 2019 г., 

се проведе състезание за най-

добър четец на „Легенда за 

здравето“. Жури в състав: 

Ивета Иванова – зам. 

директор, Румяна Неделчева – 

главен учител и Валентина 

Ангелова - старши учител по 

английски и български език 

единодушно избраха за най-

добър четец Арда Гюнеров от 

VI клас, който получи грамота 

от Директора на училището 

Борислав Борисов. 
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На 25-ти април буквите имаха празник. Поканени бяха всички ученици от първи клас. 

Дори най–страшният противник на книгите - цар Мързелан, научи буквите и обеща да 

прочете много книги. Децата получиха грамота за своята грамотност. От този ден те 

твърдо заявиха: „Вече мога да чета и пиша!“. А нали оттук започва всичко…?! 

На 30.04.2019г. в начален етап на СУ „Васил Левски“ гр. Опака 

се проведе състезание с велосипеди „Майсторско кормуване“. 

Състезанието беше оспорвано и много емоционално за 

малките ученици. От момчетата на първо място се класира 

Ивайло Пенев от четвърти клас, а от момичетата Бусе 

Бейсимова от същия клас. 
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Ученическо самоуправление 

или ученически 

парламентаризъм са всички 

действия на учениците, 

свързани с организиране на 

събития в обществено-

културния живот, най-често в 

гимназиите, колежите и 

университетите. 9 май - Денят 

на Европа за поредна година в 

СУ „ Васил Левски“- гр. Опака 

се отбеляза като Ден на 

ученическото самоуправление. 

Ученици и учители за поредна 

година размениха роли, като 

ролята на Директор се повери 

на амбициозната и 

инициативна осмокласничка 

Букет Невзатова Алиева, която 

след запознаване с работата 

на директора стигна до извода, 

че да си директор е отговорно. 

В ролята на заместник -

директор се представи чудесно 

Петранка Желева от 12 клас, а 

като ЗАТС влезе в длъжност 

Есил Орханова от 10 клас. 

Всички ученици-учители с 

дневници под ръка се 

постараха да изпълнят новите 

си роли, като преподаватели и 

решаваха проблеми, свързани 

с учебно-възпитателните и 

административните дейности. 

През целия ден всички 

участници в ученическото 

самоуправление, както и 

останалите бяха изпълнен с 

много положителни емоции. 

Всички ученици, които са се 

представили много добре при 

заместването на своите 

учители, ще получат грамоти 

от директора на училището - г-

н Борислав Борисов, за 

активно участие и отлично 

представяне в Деня на 

ученическото самоуправление. 

 

  

 

Лаленце се люлее, Лазаре, на зелена ливада, то не било 

лаленце, Лазаре, най ми било детенце........ Клуб "Шарено 

хорце" от СУ "Васил Левски" гр. Опака, бе гост на ЦДГ 

"Усмивка" по случай Великденското тържество и базар. Децата 

представиха танц на лазаруване, 

поздравиха ги и със стихотворения по 

случай празниците. Поднесоха подарък 

изработен от тях на директорката на 

ЦДГ "Усмивка" - Румяна Радева. 
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Използвани са снимки от интернет 
Изработила: Арзу Ремзиева Руждиева от X клас 

 с помощта на г-жа Пелагия Трифонова 

Гатанки 

1.В Русия е на първо място, във Франция – на второ. Що е то?                                                            (буквата Р)     

2. Какво не влиза в най-голямата тенджера на света?                                                                               (капакът) 

3. Един човек влиза под душа, но не намокря нито косъм от косата си. Какъв е този човек?          (плешив) 

ЛАБИРИНТ 


