
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

     В броя ще прочетете: 
1. Януари – месец на ИТ 
2. 14 февруари – Свети Валентин 
3. 19 февруари – Патронен празник на училището 
4. „Възрожденски войни“ 
5. „Да изгоним злото от селото“ 
6. Среща с общинските съветници и кмета на община Опака 
7. 22 март – Световен ден на водата 
8. Седмицата на толерантността и търпението 
9. Тя е наша гордост 
10. Всички букви зная… 
11. Април – месец на природните науки 
12. 23 април - международен ден на книгата и авторското право 
13. Регионална конференция  
14. 9 май – Ден на самоуправлението 
15. 14 май – Традиции и настояще, за да ни има в бъдеще 
16. 24 май – Ден на славянската писменост българската просвета и култура 
17. Нашите ученици творят 
18. Последен учебен ден за випуск 2018 
19. Забавна страница 
 

 

A 

B 
Б 

Г 

Празничен брой 3, посветен на 24 май – ден на 

славянската писменост и култура, издаден на 14.05.2018г. 

Издава се от школата по ИТ по проект “Твоят час” 

 



 
 

 

 

 

През студения, но слънчев 

месец в СУ „Васил Левски” 

се проведоха четири 

мероприятия. Първото на 

16.01.2018г. между 

учениците на VІ клас. Девет 

ученика участваха в 

състезанието - 

форматиране на абзац: 

Берке Басриев, 

Джансевер Мустафова, 

Айчин Хасанова, Цветиана 

Бобева, Ренета Колева, 

Окшан Османов, Берен 

Турханова, Нурчин 

Хюсеинова и Илкер 

Идиризов. Надпреварата 

предизвика много емоции, 

но най-бързо, точно и вярно 

решена задача представиха: 

Илкер - І място Айчин – ІІ 

място Цветиана – ІІІ място 

Конкурсът – състезание 

между деветокласниците се 

състоеше в изготвянето на 

рекламна брошура на 

училището за прием в VІІІ 

клас. Учениците трябваше 

да проявят творчество и в 

срок – 29.01.2018г. да 

изпратят файла на имейла 

на г-жа Трифонова. Оказа се, 

че рекламата е силна страна 

на деветокласниците. 

Училищна комисия 

разгледа и оцени всички 

брошури. 

Сред голямата конкуренция 

се отличиха: І място – 

Сертан Зунхаев – ІХ клас ІІ 

място – Берна Шабанова – ІХ 

клас ІІІ място – Гюлбен 

Севгинова – ІХ клас.

 А най-малките в 

прогимназиалния етап – 

петокласниците твориха на 

тема „Моите детски мечти”. 

Имаха три седмици да 

нарисуват компютърна 

рисунка и да изпратят на 

учителя по ИТ. І място – 

Сузан Юмерова ІІ място – 

Арда Гюнеров ІІІ място – 

Бенгю Басри Последното 

състезание се проведе на 

31.01.2018г. (последния ден 

от месеца поради грипната 

ваканция) между 

седмокласниците. Седем 

ученика решаваха задача от 

модул „Електронни 

таблици” – изчисления с 

абсолютни клетки. 

Участниците изчислиха 

такса нощувки на хотели 

според тяхната 

категоризация, 

форматираха таблицата и 

използваха вградената 

функция sum. Най-точни в 

изчисленията бяха: І място 

– Букет Алиева ІІ място – 

Виктория Станева ІІІ място 

– Кристияна Димова 

Първенците получиха 

грамоти от директора г-н 

Борисов. Пелагия 

Трифонова – старши учител 

по ИТ. 

 

Януари – месец на 
информационните технологии 



 

 

Моята любов е 

като океана, той 

слиза толкова 

надълбоко. 

Моята любов е 

като роза, чиято 

красота искаш да 

запазиш. Моята 

любов е като река, тя никога няма да свърши. 

Моята любов 

е като гълъб, 

с красиво 

съобщение 

всеки ден. 

Моята любов 

е като песен, 

тя 

продължава во веки. Моята любов е като 

затворник, доброволна на твоето сърце. На 

14 февруари милиони хора по света честват 

празника на 

влюбените - 

Свети Валентин. 

На този ден 

влюбените 

изразяват 

любовта си един 

към друг. По 

инициатива на училищния ученически съвет 

във фоайето на СУ “В. Левски“ – Опака бяха 

поставени тематични табла и 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. За доброто празнично 

настроение се погрижиха седмокласниците с 

радиопредаване и озвучаване на известни 

любовни песни по радиоуредбата. Всички 

ученици се обединиха около това, че любовта 

не означава само физическа близост между 

двама души, а отношенията на уважение, 

доверие и приемане на другия. 

 

 

 

  

 

18.ІІ.1873 г. - 145 години от 

страшната, но велика дата, 

съизмерила ни със света! Дата, 

на която отново свеждаме глави 

за почит и полагаме венци за 

признателност! И тогава, и днес 

Апостолът е мярка за съвест, за 

всеотдайност, мъжество и чест! 

Гордеем се, че нашето училище 

носи името на Васил Левски, но 

това ни кара да се чувстваме и 

много отговорни! Неговата 

саможертва ни обрича да 

вървим напред, с поглед в 

бъдещето, с вяра в доброто, да 

се стремим да докажем, че сме 

достойни за неговото име. За 

поредна година учители, 

ученици и родители 

отбелязахме бележитата 

годишнина. Гости на патронния 

празник бяха: Гюнер Ашимов- 

председател на общинския 

съвет на община Опака, Румен 

Георгиев - заместник-

14 февруари - Свети Валентин 

19 февруари – Патронен  празник на 

училището 



 
председател на община Опака, 

Веселин Николов - председател 

на обществения комитет „Васил 

Левски“, ЦДГ „Усмивка“, бивши 

учители, бивши ученици и 

родители. Бяха получени 

поздравителни адреси от РУО- 

Търговище и от кмета на община 

Опака. Приветствено слово, 

послучай патронния празник, 

произнесе директора на 

училището, г-н Борислав 

Борисов. Обръщение и свои 

мисли за Апостола прочете г-н 

Николов.  Празничната програма 

откриха малките ни приятели от 

целодневна детска градина 

„Усмивка“, които ни поздравиха 

за празника с песни и 

стихотворения. Учениците от 

Школата по ИТ проведоха своята 

първа публична изява. 

Разпространиха втория брой на 

вестник „Букет”, подариха на 

всички гости в залата 

празничното издание. Рецитал 

„Заветите на Апостола“ 

изпълниха учениците от 6 клас, 

участници в школа „Приятели на 

книгата“, с ръководител г-жа 

Румяна Енчева. В тяхно 

изпълнение чухме и песента 

„Къде си вярна ти любов 

народна“ под ръководството на 

г-н Ергун Али. Първокласниците 

се представиха с песен и хоро 

„Медна свирка свири“ под 

ръководството на класния им 

ръководител г-жа Илияна 

Владимирова. Ученици от 4 клас 

с ръководители г-жа Румянка 

Русева и г-жа Марияна Илиева 

подготвиха стихове и песни за 

Васил Левски. Танцът „Нежност“ 

изпълниха втори клас с 

ръководител г-жа Даниела 

Славова. Учениците от трети 

клас представиха песента 

„Мечти” под ръководството на г-

жа Дора Пенева. Танцът на 

петокласниците, с ръководители 

г-жа Румяна Борисова и г-жа 

Рефие Ахмедова, бе поздрав 

към всички присъстващи на 

нашия празник. Нашият 

празничен концерт завърши с 

предизвикателството 

„Възрожденски войни“ на седми 

клас под ръководството на г-жа 

Румяна Неделчева и г-н Младен 

Пенев.  

 

 

За втора поредна година Младите възрожденци от 

СУ „Васил Левски“ град Опака, заедно със своя 

учител Румяна Неделчева, изнесоха достоен урок 

по родолюбие и патриотизъм. По традиция месец 

февруари е месец  

 

 

на историята, но и месец посветен на патрона на 

училището Васил Левски. За да запознаят своите 

съученици с 

факти и 

събития от 

живота на 

Апостола, 

младите 

възрожденци 

от VII клас 

подготвиха и 

представиха 

специалното историческо издание „Възрожденски 

войни“. В продължение на две седмици те 

предизвикаха учениците от IV до XII клас с 

въпроси от епохата на Българското възраждане.  

Специална комисия обобщи резултатите и 

предизвика отборите „Апостоли“ и „Будители“ да 

отговорят на въпросите в осем кръга. Във всеки 

Възрожденски войни 



 
кръг имаше топ отговор, посочен от съответния 

клас, който отборите трябваше да отгатнат. Най-

оспорван се оказа кръгът „Бързи въпроси“, в който 

бяха попитани учителите от училището, а 

отборите трябваше да познаят топ отговорите. С 

много ентусиазъм, предизвикателството 

„Възрожденски войни“ завърши с достойното 

представяне на седмокласниците. 

 

  

 

 

 

В началото на 2018 година село 

Стража, общ. Търговище обяви 

Национален конкурс за изработване на 

кукла, кукер и рисунка на тема „Да 

изгоним злото от селото”. В конкурса 

се включиха деца от училища, 

читалища, обединени детски 

комплекси и школи от различни градове. В категория рисунка, журито 

определи и награди най-активните институции и от 158 рисунки класира 

нашето училище на второ място. Всички деца получиха грамоти за 

участие, а на СУ „Васил Левски” бе присъден плакет за прекрасните рисунки. 

Директорът на училището благодари на организаторите, получи призовете и 

награди изявилите се ученици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да изгоним злото от селото 



 
 

 

Отново е февруари! В СУ 

„Васил Левски“ гр. Опака за 

поредна година този месец е 

месец на историята. И пак се 

сещаме за Апостола на 

българската свобода Васил 

Левски. И пак „За себе си аз 

търся го отново“ си казваме 

всички. Навършиха се 145 

години от гибелта на Апостола. 

Толкова много и толкова малко 

знаем за Левски! Уж е 

навсякъде, а все го търсим за да 

се съизмерим с него! Когато 

мислим за него, мислим за 

вечността!  

 

 

Повтаряме си често неговите 

крилати мисли, и все търсим 

нови! С годините се връщаме 

към него! И все пак Левски не е 

мит. Той е вяра, мисъл, която 

възпламенява душите. Младите 

възрожденци днес се срещнаха с 

общинските съветници и кмета 

на община Опака на сесията на 

Общинския съвет и изнесоха  

 

Урок по родолюбие и 

патриотизъм. Заветите наЛевски 

– дела трябват, а не думи и да 

работим по народната воля си 

припомниха заедно. 

Представиха своя мултимедиен 

продукт, получил специалната 

награда на първата регионална 

ученическа конференция през 

април 2017 г. и първо място в 

националния конкурс в годината 

на Левски, обявен от 

Общобългарския комитет Васил 

Левски. Ние много се гордеем с 

нашите възпитаници. Румяна 

Неделчева.

 

 

 

По традиция в нашето училище 

всяка година се отбелязва денят 

наводата. Мотото на кампанията 

тази година „Природата за 

водата“ има за цел да представи 

потенциала на различни  

 

 

 

естествени природни решения 

за пречистване и/или повторна 

употреба на водата (напр. 

естествени или изкуствено 

създадени влажни зони), които 

могат да намерят приложение в 

политиките и добрите практики 

за управление на водния сектор. 

Това мото използваха и 

учениците при изработване на 

своите презентации и колажи за 

конкурса „Водата - извор на 

живот”. Учениците от 7 клас се 

състезаваха в конкурса за  

 

 

 

 

зработване на презентации, а 

учениците от 6 клас в конкурса 

за изработване на колаж. На 

първо място в конкурса за 7 клас 

се класира групата на Толга и 

Озан.  

 

Среща с общинските съветници 

 и кмета на община Опака 

22 март – Световен ден на водата 



 
 

 

В СУ „Васил Левски“ - гр. Опака 

учениците организираха за 

поредна година с голямо 

желание и ентусиазъм Седмица 

на търпението и толерантността, 

по повод 25 март – Ден на 

търпението. Учениците 

подчертаха важността на този 

ден и призоваха своите 

съученици, учители, приятели 

към доброта, взаимно 

изслушване и уважение 

мнението на другите, 

разбирателство и толерантност. 

 

 

 

Седмицата се отбеляза под 

надслов „Човек, който е 

господар на търпението е 

господар на всичко останало“ – 

Джордж Савил. Седмицата се 

откри с радиопредаване,  

 

изработване на тематични табла 

и дискусия в часа на класа на 

тема „Търпението - ключ към 

щастлив и спокоен живот“. В 

часовете по изобразително 

изкуство учениците чрез 

рисунки създадоха символи на 

приятелството. За поредна 

година чрез кутията за 

предложения се внесе много 

положителни емоции, а за най-

търпелив учител се избра г-н 

Андрей Цонев и най-търпелив 

ученик - Алис Заимова от VIII 

клас. На 23.03.2018 г. всички 

носеха знак - символи на 

търпението. В началото на всеки 

час учителите отделиха по 3 

минути, за да обяснят 

необходимостта от 

разбирателство, търпение и 

уважаване мнението на другия. 

 

 

 

 

 

 

От 1 до 8 април в град Пловдив се проведоха държавните индивидуални 

първенства по стандартен шах, ускорен шах и блиц в различните възрастови групи 

от 12 до 20 г. момчета и момичета. Нургюл Салимова от VIII клас, ученичка при СУ 

„Васил Левски“, град Опака, се състезава в групата на момичетата до 16 годишна 

възраст, където участваха още 11 състезателки. В предварителния стартов списък тя 

е №1. След спечелените от нея 6 партии, става шампионка на България за 10-ти път 

по стандартен шах. След приключването на стандартния (бавен) шах, започва 

ускореният шах, където тя решава да се запише в 

групата на момчетата до 16г. Отново е №1 в 

предварителния списък по рейтинг. Тя се представя по най-добрия начин (дели 4-5 

място), защото като цяло не харесва ускорения шах . На 8 април започва държавното 

индивидуално първенство по блиц (бърз шах), където Нургюл се включва в групата на 

момчетата до 16 години. Със стартов №2, постига 6 победи и 1 равенство, което е 

достатъчно да стане шампион и при момчетата до 16г. Гордеем се с нашата 

възпитаничка и нейните успехи. 

 

Седмица на толерантността 

 

 

Тя е наша гордост! 



 

Всички букви зная, 

мога да чета, 

имам си прозорче 

светло към света. 

 

 

 

 

       

 

  

 

На 18.04.2018г. учениците от първи клас на СУ „Васил 

Левски“ гр. Опака проведоха тържеството „Ние вече сме 

грамотни“. Празникът беше уважен от директорът на 

училището Б. Борисов и всички родители. Децата пяха песни, 

рецитираха стихотворения, драматизираха и танцуваха. 

Всички бяха развълнувани и щастливи. Директорът поздрави първокласниците за 

тяхното старание и постигнати резултати. Всички получиха грамоти и книжки. 
 

 

 

 

По традиция в нашето 

училище месец Април е месец 

на природните науки. Част 

от инициативите през 

месеца бяха посветени на 

Деня на Земята - 22 Април. 

Проведе се конкурс за 

рисунка на асфалт „Аз 

рисувам Земята - моя дом“. В 

него участваха ученици в две 

възрастови групи,  

 

 

 

 

 

1-4 клас и 5-7 клас. Времето 

за рисуване остави 

незабравими емоции у 

учениците. Отличени рисунки  

са на: Сузан и Джансевер - 5  

клас - Iво място; второ за 

Виктория от 7 клас и трето 

за Берен от 6 клас.   

Мотото за конкурса на 

учениците 8 - 12 клас беше 

„Земята -наш дом”, да я  

 

 

 

 

пазим. Конкурс за 

изработване на плакат, 

колаж, табло. Класираха се: 

Първо място - Гюлбен 

Севгинова - 9 клас, второ 

място - Гюлбен Сунаева - 9 

клас и трето място - Дерия и 

Аслъ от 9 клас. Ученици от 

клуб „Еколог“ подготвиха 

радиопредаване за Деня на 

Земята. Всички участници се 

обединиха в идеята - да 

съхраним. природата чиста.  

 

Април - месец на природните науки 

Всички букви за зная… 



 

 

По традиция в нашето училище през месеца на 

природните науки се провеждат отворени врати. 

Темата тази година беше „Здраве от природата“. 

Работиха три работилници. Домакин на 

работилницата „По пътя на меда“ беше 6 клас, а 

майстор в работилницата г-жа Марчева с богат 

опит в пчеларството. Учениците с интерес 

слушаха разказа на г-жа Марчева и участваха с 

любопитство в демонстрациите. А домакините 

шестокласници изготвиха презентация за пътя 

на меда и почерпиха с медени сладки. Втората 

работилница посрещна учениците с 

 

 

предизвикателството да участват в месенето на 

хляб. Домакин на работилницата беше 5 клас, а 

майстор г-жа Ангелова. С увлекателен разказ тя 

им разкри тънкостите на месенето на хляб, при 

което се включиха и учениците. Ачелия от 5 

клас подготви презентация за пътя на хляба. 

Учениците от 7 клас бяха домакини на 

работилницата „По пътя на чая“. 

Седмокласниците бяха подготвили презентация 

за билките в нашия район и сбирка от билки. А   

Г-жа Ангелова им разказа за приложението им. 

Така участвайки в тези работилници нашите 

ученици се убедиха, че природата около нас е 

източник на здраве.

 

 

 

С мотото „В книгите се крие 

особено очарование - те ни 

носят наслаждение, говорят с 

нас, дават ни добър съвет и 

стават наши приятели“, школа 

„Приятели на книгата“ в СУ „В.  

 

 

 

Левски“ град Опака откри 

седмицата на книгата по повод 

Международния ден на книгата 

и авторското право - 23 април. 

Във фоайето на училището беше 

поставена книга за мнения по 

въпроса „Защо трябва да се 

четат книги“. Най-остроумните 

отговори бяха наградени от 

директора на училището г-н 

Борислав Борисов. Грамоти 

получиха - Денислав Иванов – 12 

клас, Севги Шемсиева - 10 клас,  

 

 

 

 

Дерия Адилова – 9 клас и Дамла 

Мехмедова – 5 клас. 

Седмокласниците и г-жа 

Юсеинова картотекираха и 

запознаха първокласниците с 

библиотечния фонд на 

училищната библиотека.  

Отворени врати 

23 април – международен ден на 

книгата и авторското право   



 

 

Родолюбието и патриотизмът 

отново събраха доказани 

млади историци, водещи 

представители на учителските 

среди на конференция, 

изключително важна, 

навременна и актуална в 

годината на отбелязване на 

140 години от 

Освобождението на България. 

СУ „Васил Левски“ град 

Опака достойно изпълни 

своята мисия като 

съорганизатор, за да я 

превърне в пореден пример за 

достоен урок по родолюбие. 

В предварителната 

подготовка активно се 

включиха учители и ученици 

от СУ „Васил Левски“. Десет  

 

 

 

училища, 48 участника в 

повече от 35 разработки 

представиха интересни факти 

и събития от периода на 

Руско-турската война и 

Освобождението на България. 

Повече от пет часа всички 

участници във форума 

демонстрираха 

изследователския дух, 

споделяне на добрия опит, 

творческо мислене и 

креативност при 

представянето си пред 

публика, водени от Ивана 

Драгомирова и Денислав 

Иванов, ученици от 12 клас 

на училище в Опака. 

Достойно представиха 

нашето училище в категория 

есе Букет Невзатова от 7 клас 

и Петранка Александрова от 

11 клас. В категория 

мултимедиен продукт се 

представиха Ивана 

Драгомирова и Денислав  

Иванов от 12 клас. С помощта 

на своите учители и  

 

 

материали, предоставени от 

Историческия музей гр. 

Попово, нашите ученици 

изнесоха интересни и малко 

известни факти от периода на 

Освобождението на България. 

Участниците получиха папки 

с материали, предоставени от 

Регионален исторически 

музей гр. Търговище, 

тениски, сертификати от РУО 

гр. Търговище. Духът на СУ 

„Васил Левски“ гр. Опака, 

което възпитава патриотично 

чувство, интерес към 

историята, стремеж към 

изява, удовлетвореност от 

екипната работа, превърна 

историческата конференция в 

достоен урок по родолюбие!

 

На 9 май 2018г. в СУ „Васил 

Левски“ се проведе Ден на 

ученическото 

самоуправление. Учениците 

поеха за един ден 

задълженията на учителите и 

служителите в училището. 

Включиха се в учебния 

процес и поеха отговорност 

за обучението на съучениците 

си. В рамките на този ден се 

докоснаха до учебния процес, 

решаваха проблеми,  

 

свързани с учебно –

възпитателните и 

административни дейности. 

Учениците, които влязоха в  

 

ролята на учители, приеха 

сериозно задължението да 

провеждат учебни часове, а 

освен това трябваше да 

решат как да постъпят със 

закъснелите ученици. В този 

ден в ролята на Директор на 

училището влезе Денислав 

Иванов от 12 клас, а Зам. д-р - 

Ивана Драгомирова от 12 

клас. Голямото междучасие  

г-н Иванов свика оперативка, 

като пожела ползотворен 

Регионална конференция 

9 май – ден на самоуправлението 

Регионална конференция 



 

работен ден на колегите си. 

Добре се справяха със 

задълженията си и дежурни 

учители – Илкер Идиризов от 

6 клас, Зюхал Синаева от 5 

клас, Денис Нихатов от 12 

клас, които споделиха, че 

работата е интересна, но не 

толкова лесна. Ученици и 

учители останаха много 

доволни от проведения Ден 

на самоуправлението и с 

очаквания през следващата 

учебна година отново да се 

организира подобна проява. 

Учениците имаха възможност 

да застанат от другата страна 

на катедрата и да се 

почувстват в ролята на 

учители. Атмосферата в 

учебните часове бе ведра и 

изпълнена с очаквания. 

Учениците стигнаха до извода 

- за да бъдеш добър учител, 

са нужни също „железни” 

нерви, много търпение и такт, 

повече толерантност и добро 

отношение към децата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 години Ученическа конференция “Всичко се състои в нашите задружни сили“ в СУ „Васил Левски“ 

гр. Опака За десета поредна година в нашето училище се организира и провежда Ученическа 

конференция “Всичко се състои в нашите задружни сили“. Впечатляваща 

история, традиции и настояще! Сред гостите на конференцията бяха 

представители на първите организатори. Те споделиха спомени и поздравиха 

настоящите ученици. Приветствие отправиха и учениците от ОУ „Васил 

Левски“ с. Крепча, наши приятели. Те 

представиха драматизацията „Знамето 

на Свободата“. За поредна година учениците от единадесети клас 

издириха, описаха и представиха пред своите съученици 

малко известни факти от живота на Васил Левски. Така всяка 

следваща година Апостола все повече се доближава до 

нас, става все по-близък, 

по-земен. Екипи от 

единадесети клас 

представиха факти от младежките години, личните вещи, 

тайни скривалища, съдебния процес, последния свободен ден и 

други впечатляващи разкрития. На конференцията 

присъстваха избрани ученици, които имат интерес към 

историята. Те обогатиха своите знания и направиха своя 

исторически свят по-пълен и по-богат. Директорът на 

училището поздрави участниците и им връчи сертификати.

  

14 май – традиции и настояще,  

за да ни има в бъдеще 



 

 

 

 

24  май   е   възторжен  и  

паметен  ден – празничен, 

светъл, неповторим!Ден, на 

който с дълбок  поклон   

 
 

бележим духовния подвиг на 

нашите първоучители  - 

светите братя  Кирил и 

Методий. Това е денят на 

славянската писменост, на 

силата и волята на българския 

народ  да пази  

 

 

 

 

 

 

 

език и култура. Това е денят 

на българските букви , денят 

на българското слово, които  

имат своя знак върху 

културното минало, настояще 

и бъдеще на света. На този  

ден всички българи – където 

и да сме, пеем химна на 

братята Кирил и Методий,  

 

 

 

защото той е символ на най-

съкровения, най-българския 

празник! 

В СУ Васил Левски на 24 май,  

изпращаме нашите 

абитуриенти и 

първокласници. В читалище 

Пробуда с тържествен 

концерт отбелязваме деня на 

славянската писменост. 

Празнична атмосфера 

завладява всички ученици, 

учители, родители, 

общественост.  

 

На Шипка всичко е спокойно! 
(Есе) 

 

О, Шипка! 

Три деня младите дружини 

как прохода бранят. Горските долини 

трепетно повтарят на боя ревът. 

Тогава Столетов, наший генерал, 

ревна гороломно: "Млади опълченци, 

венчайте България с лаврови венци! 

24 май – ден на славянската писменост 

българската просвета и култура 

Нашите ученици творят 



 

на вашата сила царят повери 

прохода, войната и себе дори!" 

При тез думи силни дружините горди 

очакват геройски душманските орди 

бесни и шумещи! О, геройски час! 

 

 

Връх Шипка - символ на нашето Освобождение, е най-съкровено, свещено 

място на българската национална история. Днес  се превърнал в място за 

отправяне на  молитви на всички родолюбиви българи, които с благодарност и 

признателност отдават почит пред паметта на загиналите за свободата на 

Отечеството.  Свобода,  възродила се след безценно достояние, източник на 

народно самочувствие и национална гордост- Руско-турската освободителна 

война. 

  23 август 1877 г. – решителен бой на връх Шипка. Битка, в която главни 

действащи лица са българските опълченци под командването на ген.-майор Н. 

Г. Столетов /5 500 души/. Битка, в която показват изключително мъжество и 

силен дух за  защита на  „заветният хълм“ като отблъскват противника със 

залпове, камъни и ръкопашни схватки. Българското опълчение показва своя 

жертвоготовност  и  отбраняват до последния жив опълченец най-святото за тях 

– Отечество. Но душманските орди не заглъхват, нито отстъпват. При 

изключително тежка зимна обстановка, липса на боеприпаси, на храна, вода, борческия дух и любовта 

към Отечеството крепи и дава сили  на опълченците. 

Когато изглежда,  че поражението е все по-близо и по-близо на помощ идва генерал-лейтенант Фьодор 

Радецки с така чаканото подкрепление, останал в историята ни с дежурното донесение -  „На  Шипка 

всичко е спокойно“. Тогава въодушевени всички се мобилизират и сякаш заживяват в едно тяло, един 

дух под едно знаме- Самарското знаме, едно сърце под една  обща кауза – Свобода или Смърт. След 

шестдневни ожесточени боеве Шипка е спасена. По време нa шестте дни на Шипченската епопея 3 600 

от защитниците на прохода дават живота си в отбраната му. Отбраната й е една от най-героичните и 

решаващи битки по време на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. В тази битка 

опълченците доказват за пореден път, че свободата не е дошла даром. За значението на отбраната на 

Шипченския проход по-късно генерал-лейтенант Фьодор Радецки пише: "Шипка - това е заключена 

врата".  

Шест месеца след тези решаващи битки, на 19 февруари/3 март 1878 г. в малкото цариградско 

предградие Сан Стефано между Руската и Османската империя е подписан едноименния мирен договор, 

който слага край на Руско-турската война  и урежда, макар и неокончателно, обособяване на Трета 

българска държава след близо пет века османско владичество в България. 

  Днес на този величествен хълм не ехтят топовни изстрели. Само високият монумент, охраняван 

от гигантския стоманен лъв с поглед към Бяло море, напомня  за онези страшни и героични дни на 

смърт и победа за избавлението на Отечеството от вековното турско иго!  Днес на този славен връх 

единствено с тих, нежен шепот вятърът разказва гордо за този геройски час, за славното минало на един 

изстрадал народ. Народ, който помни своята история и своите герои. 

 И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, 

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 

славата му дивна като някой ек 

от урва на урва и от век на век! 

  

Букет Невзатова 

 

 



 

Бъдеще, което носи името СВОБОДА! 

В историята на всеки народ има събития, незаличими от 

полъха на столетията, изстрадани и заплатени със страдания и скъпи 

жертви. Българската свобода има много герои, пред които смирено 

свеждаме глава. Наш дълг е да помним, че предците ни дадоха най-

свидното си, отказаха се от най-милото си, за да счупи Отечеството 

тежките окови но робството. 

Освобождението на България обхваща събитията, свързани със 

създаването на българската държавност след петстотингодишно 

османско владичество. Това се случва в резултат на националното 

Възраждане, довело до признаване на Българската екзархия и до 

организиране на Априлското въстание. Въстанието дава повод на Русия да започне Руско – турската 

война / 1877- 1878 г./, благодарение на която днес сме горди и свободни граждани на България. 

Нашите предци са жертвали живота си за нас, за да бъдем свободни. За жалост много малко хора 

осъзнаваме и оценяваме  подвига на „шепата опълченците“ в  българската история  и не го оценяваме, 

което води до разпад на нашите ценности. След Освобождението до този момент никой не се е 

възпротивил и не се е замислял да жертва живота си за нашата мила родина България. Ние сме родени 

свободни и пълноправни граждани и не знаем какво е робство, не знаем какво е да си в окови. Може би 

затова не се замисляме и не взимаме на сериозно това, че може отново да сме в робство, ако не  

направим нещо за разцвета на Родината ни. Като да предотвратим продажбите на земите ни, на 

електронни и водни централи и много други важни „ съкровища“ на Родината. 

Българският народ, дори и в най- тъмните години на робството успява да съхрани своята вяра, 

език и традиция и не чака като нас даром да получи своята Свобода. Пътят към нея преминава през 18 и 

19 век, когато средногорските и подбалканските селища стават стопанското сърце на османската 

империя; във всяко село се разгръща просветно дело за запазване на националната ценностна система и 

идентичност. По време на църковно – националната борба във всяка църква служи свещеник, а 

българите имат своя Екзархия. Идеята за освобождение не лишава, а мотивира българския народ  да 

запази всичко българско чисто и свято с търпение, без да губи морална отговорност. Това отстояване на 

позиции на морално и нравствено ниво изисква съхраняването на три свещени неща: Род - царствен и 

вековен; Вяра - верност към Сина Божий и любов за прошение; Език - като молитвен мълвеж и 

бунтовни песни. Всичко това непрестанно подхранва идеята за бъдещето и мечтата за свобода. Пътят 

към Свободата преминава през саможертвата на хайдушките дружини, през огъня на четническото 

движение, през комитетите на Васил Левски и Априлската епопея. 

“България имаше и има съзнание за бъдеще , бъдеще, което носи името Свобода!“ 

Петранка Александрова Желева 

СУ „Васил Левски“ гр. Опака, XI клас 

Чужбина родина не става 
 

Българио, прелест си ти, 

с твоите красиви планини, 

и с  твоите искрящи зелени 

равнини. 

Прелива радост у човека, 

Щом те види така велика. 

Има хора в чужбина,  

в нищото изгубени? 

Къде са те народни, 

зад морета и планини? 

Скрити в дълбини 

или изгубени  звезди? 

Българио, безценно творение 

си ти, 

така безценно  подценена. 

Наричат  те родина, 

но  далече живеят от Пирина! 

Липсва им мириса  на  

Балкана. 

Българио, безценно творение 

си ти! 

Севги Шемсиева от X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чужбина родина не става- 

това разбрахме на края. 

Липсва ни родната земя. 

Вече да мечтаем можем само 

за дома. 

България е в нашите сърца 

дори да сме на края на света. 

Всичко в нея ни привлича,  

защото знаем и тя ни обича. 

Единствена за нас е тя - 

мила наша родна страна! 

Нелджан Неджатова от X 

клас 

  



 

  

 

 

 

  

Последен учебен ден за випуск 2018 

Днес 29 красиви, умни, талантливи, весели абитуриенти дописват до край своя 

ученически живот, времето на първите приятелства, първата любов, първите 

открития. Днес те се прощават с училището, дотук оценките бяха важни, оттук 

нататък ще са важни само знанията, които ще Ви помогнат да успеете и 

осъществите своите мечти! 



 

Ако решите правилно кръстословицата, ще намерите наименованието на първата 
създаден азбука! 

1 Името на един от учениците на светите братя 
2 Името на по-малкия брат на Методий, с който е заедно е създал славянската 

писменост. 
3 Наименованието на жители живеещи в Константинопол и  гръкоезични поданици на 

Римската империя, както са били и светите братя 
4 Друга държава, която почита празника на славянската писменост на 24 май. Също 

така е наименованието на държавата, в която са родени братята. 
5 Религията, която проповядват светите братя. 

6 Градът, в който са родени светите братя. 
7 Друг град, в който се празнува празникът и градът, който се намира в централна 

Европа и граничи с Полша, Германия, Австрия и Словакия. 
8 Наименованието използван за учениците на братята почитани от Българската 

православна и други църкви като създатели и разпространители кирилицата. 
Светите…….? 

9  24 май е празник, в който честваме създаването на българската писменост, 

просвета и ………..? 
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Забавна страница 

Оформила вестника: 
Севги Шемсиева от X клас 
със съдействието на г-жа 

Трифонова 
 


