
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември - месец на техническите предмети 

Децата от начален етап на СУ „В. Левски“ 

празнуваха Коледа с 

много настроение и 

празнично веселие. 

Песни, танци, сценки и 

гатанки, състезание по 

народни и модерни 

танци, бяха само част от празничната програма. 

Пред Дядо Коледа и Снежанка, малките 

ученици показаха, че тачат народните обичаи, 

знаят народните пожелания за здраве и берекет 

и са готови да поздравят целия свят с 

настъпващите светли празници. Днес от всеки 

поглед блика 

радост светла и 

велика; чудна 

песен е 

запяла  вред 

земята побеляла. А 

във всяка къща 

мило свети мъничко кандило, сякаш пламъка му 

ален от звездата е запален. Нашта обич го 

Празничен училищен брой - 2, 

издаден на 15.II.2019г. 

Издава се от Школата по ИТ 

по проект „Занимания по интереси “ 

В броя ще прочетете: 

 Декември - месец на техническите предмети 

 Януари - месец на Информационните технологии 
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 Лично творчество 
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опасва никога да не 

угасва, както 

вечните зори в 

златен пламък да 

гори, та във студ и 

бури бесни да 

живеем пак със песни, всеки ден що иде нов да 

го срещаме с любов .\Григор Угаров\С много 

настроение и коледен дух се проведе 

традиционният  Коледен базар на учениците от 

СУ ,,Васил Левски“ гр. Опака. В него участваха 

ученици от І до ХІІ клас с домашно приготвени 

сладки и солени кулинарни изкушения.  

Учениците си  пожелаха  здраве, щастие и успех 

през новата година! 

 

Януари – месец на информационните технологии 

През студения месец януари се проведоха 
няколко конкурса по информационни 
технологии: 

1. V и VI клас – „Моите детски мечти“ – 
компютърна рисунка; 

2. IX клас – изработване на рекламна 
брошура на училището за прием на 
ученици в VIII клас; 

3. XI клас – Конкурс за мултимедийна 
презентация: ученическа конференция 
„Всичко се състои в нашите задружни 
сили“. 

В първия конкурс взеха участие ученици от 5 и 6 
клас. Всички те с много старание нарисуваха с 
програмата Paint детските си мечти. Всички 
знаем колко трудно се рисува на компютъра, 
колко време и старание е нужно за да 
нарисуваш една рисунка с инструментите на 
програмата. Най-добрите ще покажем в този 
брой на вестника.  

1. Сузан Сахлимова – 6 клас 
 

2. Бенгю Ебазер -  6 клас 
 

 

3. Джансевер Аднанова  – 6 клас 
 

Деветокласниците също положиха много 
старание и творчество при изработването на 
рекламна брошура на училището. Шестнадесет 
ученика изпратиха на имейл своите проекти. 
Показаха умения за работа с програмата 
Publisher.  
Ето и най-добрите от тях: 

1. Айджан Илмазова 
  

2. Фиген Фикриева 
 

 

3. Дилек Мюджелова 
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4. Нургюл, Берк, Ерол, Мерве, Кясим, Ренан, 
Ревасие, Сийнем, Алис, Едже и др. 

Учениците от 11 клас още работят своите 
проекти за конференцията. За тях месецът ще 
приключи малко по-късно. 

Благодаря на всички ученици за активното 
участие!  
Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ  

Наследството на Васил Левски 

Васил Иванов Кунчев – ЛЕВСКИ е 

един от ония политически мъже, 

който още приживе с целостта 

на личността и идеите си, с 

единството на думите и делата 

си печели признание, а след 

героичната си гибел става знаме 

на всичко чисто, демократично и 

напредничаво в българското 

историческо развитие. 

Вътрешната революционна 

организация, създадена и 

ръководена от Васил Левски, не 

само бележи връх в 

дълголетното освободително 

дело, но и стои в основата на 

следващото развитие на 

българската национална 

революция – на Априлското 

въстание и освобождението на 

България от османско 

владичество. Наред с 

националните си измерения 

Вътрешната революционна 

организация е постижение и за 

европейското национално-

революционно и 

демократическо движение през 

ХІХ век. 

Васил Левски е последователен 

революционер – демократ и 

борец за “свята и чиста 

република” и преди всичко за 

свобода – лична, национална, 

общочовешка. Той е борец за 

равноправието между народите, 

за политически и граждански 

права на етносите и 

малцинствата, за демократично 

устройство на обществото – 

българското, балканското, 

общочовешкото. 

Наред с историческите си 

заслуги, Левски е неизменен 

“Апостол на българската 

свобода” и синоним на 

политическия и нравствен идеал 

на българина. 

 

Дяконското кръстче на В.Левски е подарък от 

вуйчо му архимандрит х. Василий, донесено 

през 1861г. от Божи гроб.  

Револвер “Гасер” М1 Той е със сравнително 

голям калибър, бърза скорост, малки размери.  

 

Освен за пряко бойно действие револверът 

многократно Васил Левски използва и при 

заклеването на революционните комитети.  

Сабята на В.Левски е с дължина 870мм с 

дървена ножница с метален обков в горния и 

долния край. До 1967г. се пази в скривалището 

на Левски в Троянския манастир. След 

изграждането на музея “Васил Левски” в Ловеч 

през 1967г. е предадена в него. 

 



Лично творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моето училище 
Докато за някои е мъчилище,   
За други е светилище. 
Докато някои не искат да учат,  
Други искат да сполучат.  
 
Но всеки знае,  
че щом учебника отвори,  
той няма да иска да го затвори.  
И когато се научи,  
всяко препядствие ще прескочи.  
 
В моето училище е интересно,  
Знанията и спорта са нещото полезно.  
Учете не се бавете,  
Времето си не губете и успехи постигнете!   
                                          Сузан Юмерова – 6 клас 
 

Моето любимо училище 
Училище мое любимо – 
с врати отворени красиво, 
с твоя помощ аз научих, 
всичко загадъчно и трудно!  
 
Аз пораснах и се учих  
да броя и да чета. 
Благодарна съм училище любимо. 
Ти ми даде всичко на света. 
    Бенгю Ебазер Басри – VI клас 

 

 

Училище 
(есе) 

Училището за мен е,  мястото в което се чувствам себе си, мястото 
което ме научи на всичко, което знам. Училището за всеки ученик е 
различно. Едни се чувстват добре, други не, но лично аз, мисля че всяко 
дете може да се почувства добре, стига да го поиска и да вярва в това, 
което иска. 

В училище научих много неща. За тези 12 години се сблъсках с 
какво ли не. Нови запознанства, нови места, нови учители. Местела съм 
се толкова много, че където и да отида имам приятели. Но това не е 
лошо, защото човек се адаптира лесно по този начин и по-лесно 
завързва приятелства. 

Училището за мен е дом. През целия си период на обучение съм 
преминала през възходи и падения, но това ме научи преди всичко да 
бъда човек. Помня преди много години, когато трябваше да постъпя в 
подготвителната група, но недостигаха места. Аз бях много 
разочарована, защото с толкова желание и хъс исках да уча, че 
направихме всичко възможно за да се запиша. Искам да кажа, че за 12 
години това не се промени, с каквато амбиция и желание започнах 
първи клас, със същата амбиция завършвам 12 клас. 

Училището е като четирите сезона в годината, имаш моменти и 
на пролет, и на лято, както на есен и на зима. Преминаваш през един 
кръг, който е основата на оформянето ни като личности.  Училището е 
първият етап на развитието ни като хора, то дава началото на нашето 
бъдеще и трябва да сме благодарни и горди, че имаме възможност да 
се докоснем до най-ценното съкровище – знанието. 

Благодаря! Благодаря на учителите си, че ме научиха на нови 
неща, благодаря, че открих нови приятели и най-вече благодаря за 
това, че се превърнах от един „незрящ“ човек в знаещ и можещ. 

                                                                 Петранка Желева от XII клас 
 

Фиген Фикриева 
9 клас 

Селин Хюлкярова 
3 клас 
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14 февруари - Свети Валентин 

Не бързай! - шепнеше ми 
таен глас. -  
Часът на любовта не е узрял! - 
И аз, непоправима 
непослушница,  
послушах, господи, единствен 
него -  
защо, сама не знам. 

Не бързай! - А гроздовете 
звънтят -  
камбаните от дъжд и слънчев 
бронз,  
а виното сънува буря в бурята,  
а устните изпръхват и се 
цепят,  
солени с капка кръв. 

Любовно тайнство, аз не 
те познах  
в разпукнатия миг на пролетта. 
Как осезаемо е недокоснатото,  
как ненапитото опиянява,  
как всичко е любов! 

14 февруари e празник на 
влюбените . На този ден още през  
14 век   по традиция влюбените 
започват да  си разменят любовни 
послания под формата на т. 
нар.  валентинки. Съвременните 
символи на любовта сега 
са сърцето и образът на 
крилатия Купидон.  На този ден 
влюбените изразяват любовта си 

един към друг. По повод  
празника в СУ „В. Левски“ гр.  
Опака   се проведе обучение на 
учениците  от 7, 8 и 9 клас от РЗИ - 
Търговище на тема „Полово 
предавани болести“. По 
инициатива на училищния 
ученически съвет във фоайето на 
първия етаж  бяха поставени 
тематични табла, рисунки и 
картички. Положителни емоции 
внесе  кутията  за валентинки, в 
която учениците имаха 
възможност да пуснат своите 
послания за любов, уважение и 
разбирателство. 

През целия ден за 
празничното настроение се 
погрижиха  ученици от 11 клас с 
радиопредаване и озвучаване на 
известни любовни песни по 
радиоуредбата. Всички ученици 
получиха символи на любовта- 
сърчица и се обединиха около 
това, че любовта е уважение, 
доверие и приемане на другия. 
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Забавна страница 
Ще позная на колко години сте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Намислете си число от 1 до 9.  
2. След като си намислите число го умножете по 2.  
3. Като го умножите го съберете с 5.  
4. Полученото число го умножете по 50.  
5. Ако тази година още не сте празнували рождения си ден 
съберете числото с 1768, а ако вече сте празнували 
рождения си ден съберете числото с 1769. 
6. От полученото число извадете годината си на раждане.  

Така изглежда като уравнение: 
(2x+5)*50+1768/9 
  x – вашето число 
 

Ако сте работили правилно ще 
получите 3 числа. Първото число 
е числото, което сте си 
намислили, а другите 2 числа са 
вашите години. 
 

Пример: 
Число: 8 
2*8= 16 
16+5= 21 
21*50= 1050 
1050+1768= 2818 
2818-2002= 816 
8 – Избраното ми число 
16 – Годините ми  
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Цитати на Васил Левски 

Оформил: 
 Берай Бейхан от Х клас, с 

подкрепата на  
г-жа Пелагия Трифонова 

 

„И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във 

времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“ 

„На драго сърце да обичаме оногова, 

който ни покаже погрешката, инак той не 

е наш приятел.“ 

„Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и 

неговите закони, с една дума, турското правителство, 

което варварски владее не само нас, но и самите турци.“ 

„За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз 

твоите кривини, па да се поправим и всички да 

вървим наедно.“ 

„Дела трябват, а не думи.“ 

 

„Техните милиони жълтици нека 

си бъдат техни!“ 


