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В броя ще прочетете: 

 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 

Празничен училищен бр.2,  

издаден на 15 февруари 2020 г. 

издава се от школата по ИТ  

по проект „Занимания по интереси“ 
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  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

 

 

   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. 
 

Декември - месец на 

техническите предмети 

Коледно тържество за 

децата от начален етап 

Подарете време 

за децата ни 
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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! 

 

 

 

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 успеят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледен купон 

Турнир „Не се сърди човече“ 
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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 

  



170 години просветно дело в Опака 

5 

 

 

 

 

29-ти жив наследник на Гина и Иван Кунчеви 

Потомък на Апостола на свободата Васил Левски се е родил в Стара Загора. Момченцето се казва 

Даниел Тихомиров Тамахкяров. Даниел е наследник на Гина и Иван Кунчеви и продължава родовата 

линия от дъщеря им Яна, която е голямата сестра на Васил Левски. Всъщност Яна е и единствената, 

която създава свое семейство. През 1850 г. се задомява за Андрей Начов от Карлово и им се раждат 

девет деца – Начо, Тота, Гина, Мария, София, Елена, Христо, Иван, Елена. Гина и съпругът й Христо 

Загорски имат син Бочо, който със съпругата си Мария Соколова, дъщеля на героя от Априлското 

въстание Иван Соколов, създават син Христо. Неговата дъщеря Мария има дъщеря Силвия, чийто син 

Тихомир Динков Тамахкяров е бащата на малкия Даниел. И той, и майката Мария Пенчева са 

изключително щастливи. 

„Даниел е 29 жив потомък на Гина и Иван Кунчеви и поставя началото на ново поколение в 

родословното дърво на рода”, посочи Надежда Петрова. Тя се шегува, че познава родствениците на 

Апостола повече от своите. В последните няколко десетилетия поддържат топли отношения. „Те бяха 

така добри да се отзоват и да дарят в музея последното, което пазеха в домовете си като реликви от 

Левски. Почти всичко, което имаме във витрините, е от тях”, обясни Петрова. 

Надежда Петрова – уредник в Национален музей „Васил Левски” в Карлово. 

 

 

Забавна страница 

Даниел 

? 29-ти наследник ? 

Вестника оформила: Фиген Хасанова от 10 клас 

с помощта на г-жа Пелагия Трифонова 


