
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В броя ще прочетете: 

 Декември - месец на техническите предмети 

 Януари – месец на информационните технологии 

 Жените в живота на Левски 

 Лично творчество 

 14 Февруари – Свети Валентин 

 Забавна историческа страница 

 

 

Коледно тържество за децата от 

начален етап на СУ „В. Левски“ 

            Децата от начален етап на СУ „В. 

Левски“ празнуваха Коледа с много 

настроение и празнично веселие. Песни, 

танци, сценки и гатанки, състезание по 

Празничен училищен брой 2, издаден на 15.02.2019г.  

Издава се от школата по ИТ по проект „Занимания по интереси“. 

 



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.

 

 

 

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 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жените в живота на 
Левски 

 
Много са тайните и загадките около най-чистия 

български образ, които и до днес вълнуват 

историци и сънародници. Една от тях е - имало 

ли е жена до Апостола и какви са били  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношенията им? Много жени 

е срещал Левски по пътя си и 

те са играли немалка роля в 

живота му.  



 

 

 Майката на Васил Левски - Гина 

Кунчева 
Родената в Сопот Гина Кунчева 

пристига като дете с родителите си в 

град Карлово. В семейството й са общо 

9 деца. Тук на около 25 годишна 

възраст тя се омъжва за бояджията на 

гайтани Иван Кунчев. Раждат им се 6 

деца: Кунчо, Яна, Васил, Христо, 

Петър и Мария. Гина остава рано 

вдовица и сама отглежда 

многобройната си челяд. За да свързва 

двата края, се принуждава да преде и 

тъче чужда стока, да слугува по 

къщите на чорбаджиите. 

 

 Сестрата на Васил Левски - Яна 
Кунчева 
Яна е единствената от братята и 

сестрите на Левски, която създава 

свое собствено семейство и ражда 9 

деца. Днешните единствени 

наследници на Васил Левски тръгват 

именно от нейния род. 

 

 Съратнички на Левски в делото му 
Васил Левски бил красив, добър, 

скромен и много сладкодумен. 

Обаянието му лесно привлича 

представителките на нежния пол, които 

той въвлича в делото си. Немалко са 

жените, които го укриват и подкрепят 

по пътя към неговата Голгота.  

 

 

 

 Девойката Йова от с. Войнягово 
В периода 1864-66 г. Васил Левски 

учителства в карловското село 

Войнягово. Днешната председателка 

на читалището разказва спомени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предавани от поколенията, че 

пастирите от селото често срещат 

Даскала да се разхожда сред близките 

гори и да пее. Именно в това село по 



 

време на даскалуването Васил Левски 

среща красивата и трудолюбива 

девойка Йова. По време на седенките 

Левски винаги приканва девойката да 

пеят заедно любимите му песни. 

 

 

 

 Карловската монахиня  
Ана Бояджиева 

Друга млада дама, която пленява вниманието 

на Левски, е карловската монахиня Ана 

Бояджиева. Апостолът среща девойката в 

Белград, когато е в легията на Раковски, но 

всъщност те се познават отпреди, тъй като и 

двамата са от Карлово. В Белград Ана учи 

богословие и приема монашеското име 

Евгения. Романтиката между двамата 

включва подарък на портрет с униформа от 

Втората легия от страна на Левски, а Евгения 

му връща жеста като му изплита ръкавици 

заради тежката и студена зима.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунка на Фиген Фикриева - 9 клас  Рисунка на Селин Хюлкярова – 3 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 

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 



 

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. 
 

 

 

 

 

 



 

Забавна историческа страница 

Незабравими цитати от Васил Левски 

 Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само себе си. 

 Без революция сме загубени во веки веков. 
 Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен. 

 Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност. 
 Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме. 

 Всички зависят от вишегласието. 
 Всичките неразбории, зависти, укори, които произлизат, повечето от глупостта, са 

причина за разделянето на един народ. 
 Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни 

сили. 
 Дела трябват, а не думи. 

 Интригата спира хода на народната работа. 
 На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш 

приятел. 
 Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези 

пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате. 

 Никой да не се повежда сляпо в работата. 
 Тоз, който ни освободи, той ще ни пороби. 

 Трябва да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който иска да живее 
почтено и свободно. 

 Чисто народният българин, който е разбрал и вижда мъките и неволите на милия ни 
народ, който е усетил вече в сърцето си всекидневните и кървави сълзи на нашите 

обезчестени майки, братя и сестри от тиранина, то за него няма страх, няма никакви 
извинения, а смъртта му е самата утеха и душеспасение. 

 Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република". 

Поемата на Иван Вазов за Васил Левски 

 

 

Девет години той 
скита се бездомен, без сън, без покой, 
под вънкашност чужда и под име ново 
и със сърце порасло и за кръст готово, 
и носи съзнание, крепост, светлина 
на робите слепи в робската страна. 
Думите му бяха и прости и кратки, 
пълни с упование и надежди сладки. 
Говореше често за бунт, за борба, 
кат за една ближна обща веселба, 
часът на която беше неизвестен; 
изпитваше кой е сърцат, сиреч честен, 
участник да стане във подвига свят; 
всяк един слушател беше му и брат. 
В бъдещето тъмно той гледаше ясно. 
Той любеше свойто отечество красно. 

— Иван Вазов, из поемата "Левски" 
от "Епопея на забравените", 1882 г. 

 

Изработила Есил Орханова -  
10 клас с помощта на г-жа 
Пелагия Трифонова 


