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издаден на 15 февруари 2020г. 

издава се от школата по ИТ 
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  Декември – месец на техническите 

предмети; 

  Коледно тържество за децата от 

начален етап; 

  „Подарете време на децата ни“; 

  Коледен купон; 

  Турнир „Не се сърди човече“; 

 Януари е месеца на информационните 

технологии; 

 Забавна страница. 



170 години просветно дело в Опака 

 

В месеца на техническите предмети в СУ 

„Васил Левски” се проведоха турнирите от 

спортния календар - по тенис на маса и шахмат. 

Участваха ученици от прогимназиалния и 

гимназиален етап. При шахмата: 1-во място – 

Мехрин Хамбарлиев – ХI клас, 2-ро място – 

Алим Алимов – Х клас, 3-то място – Хасан 

Хасанов – VIII клас. При тенис на маса: 1-во 

място – Хазар Мехмедов – VI клас, 2-ро място 

– Oрай Бехчетов – VI клас, 3-то място – Мердин 

Мехмедов – VII клас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децата от начален етап на СУ „Васил Левски“ 

град Опака празнуваха Коледа с много 

настроение и празнично веселие. Песни, 

сценки, стихотворения, гатанки бяха част от 

празничната програма. Малките ученици 

показаха, че тачат народните обичаи, знаят 

народните пожелания за здраве и берекет и 

поздравяват всички с настъпващите светли 

празници! 
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Под това мото премина Коледното парти на 

седмокласниците и техните родители. 

Учениците ги изненадаха с интересни, 

подготвени от тях игри. Имаше 

томбола, късметчета и викторина. 

Както му е редът посрещнахме и 

дядо Коледа със Снежанка. Родителите дълго 

ще помнят радостта и емоциите от тази среща, 

а децата винаги ще бъдат благодарни за 

времето, което те-Родителите 

споделиха с тях.

 

 

 

Коледен купон 
На 19.12.2019 г. учениците от 5 до 12 клас си 

спретнаха коледен купон. Гости на тържеството 

бяха Дядо Коледа и Снежанка. В залата беше 

поставена кутия за гласуване за мис и мистър 

Коледа. Изиграха се много игри, изпяха се 

много песни, танцуваха всички, дори четохме 

приказка. За всички победители имаше 

подаръчета, защото какво е Коледа без 

подаръци?! Водещите на купона 

Алис и Елица поднесоха много 

приятна изненада на учителите, 

като включиха и тях в игра на асоциации. 

Направихме си много снимки с Дядо Коледа и 

Снежанка, запечатахме щастливите мигове. В 

края на празника преброихме гласовете от 

кутията и Мис Коледа стана Дуйгу Шехнурова 

– 9 клас, а Мистър Коледа – Севин Мехмед – 12 

клас. Пожелахме си на раздяла весела Коледа и 

щастлива Нова година! Да бъдем здрави и 

успешни!  
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Турнир „Не се сърди човече“ 

 

На 28.01.2020 год. в СУ 

“Васил Левски“ град Опака 

се проведе турнир с 

учениците от 1,2,3 и 4 клас. 

Състезаваха се на домино с 

животни и растения, не се 

сърди  

човече, шах. От първи клас 

победители станаха Емир 

Мюджелов, от втори клас 

Мирай Орханова, от трети 

клас Емре Илхан, четвърти 

клас Акън Ашкънов. На „Не 

се сърди човече“ победител 

от първи клас стана Седа 

Седатова, от трети клас 

Ниязи Ревин спечели в 

играта шахмат. Децата 

играха с голямо желание и 

интерес. Състезателният дух 

помогна на децата да.
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Януари е месеца на  

информационни технологии 
Един от най-студените, но с най-топли чувства 

и приятни емоции премина първия месец от 

новата година. Почти всички ученици от V до 

XI клас се включиха в организираните 

мероприятия:  Единадесетокласничките 

Дерия Адилова Резванова и Аслъ Тургаева 

Ахмедова изработиха презентация, която 

превърнаха в много полезно табло „История на 

компютърната техника“;  VIII и IX клас – Се 

състезаваха в изработването на рекламната 

брошура на училището за приема на ученици в 

8 клас за учебната 2020/2021 година. Най-добре 

се 

справиха 

Айчин 

Хасанова, 

Илкер 

Идиризов 

и Берен 

Нурханова от 8 клас.  Учениците от V клас се 

включиха в конкурса за компютърна рисунка на 

тема „Моите детски мечти”. Най-добрите 

художници са: Азра Илмазова – „Светът е 

застрашен“, Гамзе „Работа - мечта“, Ренис 

Ревинова – „Морски изследовател“ и др.  А 

седмокласниците: Джансевер Ахмедова, Сузан 

Сахлимова, Бенгю Басри, Ачелия Мустафова, 

Нелин Юсеиноваи и Елчин Ереджебова 

уредиха кът на компютърната система в залата 

по ИТ. Подредиха всички части на компютъра 

в музей, където всеки ученик може да разгледа 

и научи къде е мястото на частите в 

компютърната кутия. БЛАГОДАРЯ на всички 

ученици, които се включиха в мероприятията 

през месеца на информационните технологии. 

Пелагия Трифонова – старши учител по ИТ

 

 

 

 

 

 

Гамзе – 5 клас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азра Илмазова – 5 клас 
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Забавна страница 
Мистериите около Левски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апостолът и масонството 

Левски беше набутан в заговор със 

"свободните зидари" в последните години. 

Близкото му познанство със "заклети" масони 

го уличи в тясна близост с тайнственото 

братство. Твърди се, че използвал техният 

маниер на шифроване на документите. Фактът, 

че завършва писмата си само към доказани 

посветени с "Целувам те", говорело за 

обвързаност с тяхната дейност. 

Предателят 

Бедният поп Кръстю над век беше охулван 

като най-мразеният свещеник в историята. 

Последните няколко десетилетия се извадиха 

документи, които го оневиниха. Все още, 

обаче, в паметта на българите той присъства 

като Юда в Библията. 

Напоследък се твърди, че отчето просто бил 

удобна жертва на амбициозни съратници на 

Левски, които искали да го отстранят от 

позициите му в революционните комитети. 

Прякорът 

"Джингиби" е любимото прозвище на народа, 

макар в учебниците и литературата да е 

Апостолът на свободата. В действителност той 

е наричан с над десет имена в революционните 

среди и тогавашната общественост. Долу-горе  

толкова са и фалшивите му названия в 

документите. Сам се подписва с над тридесет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

псевдонима. Любопитно, че повечето от тях са 

с корен "аслан" (лъв – тур.ез) и "дервиш" ( 

скитник, аскет и мисионер). 

Никой не знае кой го нарича за първи път 

"Джингиби" (Неуловимия) и защо точно този 

прякор е най-близко до сърцето на нашенеца. 

Жените 

Макар със статут на Най-великият българин, 

Левски не може да не бъде споменат и в този 

аспект. Преди промените деликатно говореха 

само за майка му, която го очаква и страда за 

него. Понякога, само в краен случай, и за 

сестрите му се споменаваше. С появата на 

демокрацията любопитните хукнаха да търсят 

"Безсмъртната любима" на Левски. Със 

сигурност се знае, че жени са го измъквали от 

сигурна гибел. Българки са го крили и 

маскирали, за да избяга от заптиетата. Най-

атрактивна е онази почти неизвестна 

монахиня, която била Жената в живота на 

захвърлилия расо Левски. Тук не става въпрос 

за омаскаряване на идеала, а за красива 

история за невъзможната любов към синеока 

девойка, която се е казвала Ана. 

 

 

Васил Левски е икона за всички в България, но около образа му все още има неизвестни, 

които чакат своя отговор. Винаги, когато отбелязваме годишнини от раждането или 

смъртта на Васил Левски, все още търсим отговорите на куп неизвестни около 

личността му. Всички български граждани го приемат за икона. Мнозина историци, 

писатели и обикновени клюкари са се "упражнявали" на гърба му. За обикновения 

човек все пак остават няколко големи мистерии, които не целят да го охулят, а да 

разбулят тайните около Левски. 

Вестника изработила: 
Мерве Метинова 

с помощта на г-жа Пелагия Трифонова 


