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Празничен училищен  брой 2,  
посветен на патронния  празник на училището 
Издаден на 18.02.2021 г .  
Издава се от Школата по ИТ 
по проект „Занимания по интереси“  
при СУ  „Васил Левски“  гр. Опака 

 11.01. – Международният ден на думата „Благодаря“ 

 Януари -  месец на информационните технологии 

 Репортажна статия 

 Отново на училище! 

 14 Февруари – Ден на влюбените 

 Трифон Зарезан 

 Успение на св. Кирил Славянобългарски 

 Апостолски час в СУ „Васил Левски” 
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 На днешната дата много страни по света 
отбелязват Международния ден на най-
прекрасната дума – „Благодаря!“. Един прекрасен 
повод да изразим благодарността си на 
семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е 
направил деня по-добър. Специалистите твърдят, че 
думите 

на 

благодарност могат да стоплят и успокоят хората 
душевно. Стига да са изречени от сърце, разбира се. 
Получаването на „Благодаря" след услуга или добро 
дело автоматично ни кара да се чувстваме по-добре. 
Така че не забравяйте да награждавате всеки, заслужил 
вълшебната думичка. Но не само на днешния ден. А 
постоянно! 

В дистанционна форма отмина 
месеца на информационните 
технологии. Бяха обявени три 
конкурса, от които приключиха 
два.  
Петокласниците трябваше да 

нарисуват на компютър 
детските си  мечти. Изпратиха 
само 10 рисунки, като осем бяха 
нарисувани по правилата, т.е. 
без вмъкнати готови обекти от 
други програми и картинки.  
Селин, Езел, Еда, Атила, Корай, 
Мете и Енис се постараха да 
изобразят в цветове и форми 
мечтите си. Предлагаме на 

вашето внимание техните 
рисунки. 
По втория проект „България в 
картини и слово“ учениците 
изпратиха четири проекта: 

 Ренис Ревинова и Ренан 
Ревинов – презентация; 

 Селин Метин и Мелек 
Мехмедова 7 клас – 

презентация; 
 Азра Илмазова 6  клас – 

„България – моят дом“ – 
презентация; 

 Азра Ахмедова 6 клас – 
„Опака“ – видеоклип. 

Третият ученически конкурс 
„Ветеринарният лекар - лечител 
на човечеството” ще приключи 
в края на април. Тогава ще 
оповестим резултатите от него. 
 „Моите детски мечти“ - 
победители: 
1 място - Селин Сюлейманова 
2 място – Еда Мехмедова  
3 място – Езел Мустафова 
„България в картини и слово“ 
1 място - Ренис Ревинова 6 клас 
и Ренан Ревинов 11 клас 
2 място - Азра Илмазова 6  клас 
3 място - Азра Ахмедова 6 клас 
За положения труд и старание 
победителите ще получат 
награди - папка с копче, DVD 
диск, химикал и др., а също и 
грамота от ръководството на 
училището.  
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Ветеринарният лекар - Д-р Иванова 

(Репортажна статия) 
 

 Здравейте, 
Ние сме две сестри, Айчин и Фиген Хасанови, ученички в СУ ,,Васил Левски“, град Опака. Обожаваме 
животните и имаме едно невероятно, послушно куче на име Арес и прекрасни малки котенца. 
Домашният любимец е верен приятел, който винаги е до нас в трудните моменти, а редовните 
грижи за него са едно своеобразно хоби.  
Кучето е предпочитан, верен и незаменим другар от хората. Грижите, които се полагат за това 
мило същество не са малко, но то се отплаща всеки миг на стопаните си с многобройни жестове.  
За нашите домашни любимци си имаме ветеринарен лекар - Д-р Нина Иванова. Тя е доктор по 
ветеринарна медицина. Практикува на територията на град Попово. Решихме да направим 
репортаж с нея, за което й благодарим. 

 

Здравейте Д-р Иванова, 

Благодарим, че се съгласихте и отделихте от скъпото си време, за да направим 

кратък репортаж с Вас: 

Може ли да ни се представите на 

кратко? 
Казвам се д-р Нина Иванова. Имам 23 години стаж в 

професията, замислих се много бързо минава времето. 

Женена съм, имам  две големи дъщери. Мъжа ми също е 

ветеринарен лекар, и така фамилно сме се отдали на 

професията. 

1. Как и кога избрахте тази професия? 
От доста малка знаех, че ще се занимавам с биология. Това 

ми беше любимия предмет. Още до осми клас участвах в 

биологични кръжоци, правила съм реферати на различни 

теми и участвах в конкурси. Знаех, че това ще моето 

поприще. Бях убедена, че ще се занимавам с медицина, 

дали хуманна или ветеринарна, не бях решила. 

2. Може ли да ни разкажете, къде сте учили, къде сте завършили висшето си 

образование? Нужна ли е квалификация? 

От колко години упражнявате 

професията? 
По наше време, става въпрос за 1986г. имаше 

много добре развити техникуми, които даваха 
професионална подготовка. Така реших да 
кандидатствам в Добрич във ветеринарния техникум, 
който ми даде средното образование, като 
ветеринарен техник. Много добро обучение, много 
добра професионална подготовка ми даде този 
техникум. Имахме много хубава база, където всичко 
научавахме практически. Имаше големи ферми, където 
ходихме на практика там. Така навлязох много добре 
във професията. От там нататък като естествено 
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продължение на нещата, вече знаех какво представлява ветеринарната професия и реших, че ще 
продължа във Стара Загора във Тракийския университет,  Ветеринарно медицински факултет. Там 
не е нужна квалификация. Може да се кандидатства след средно образование. По наше време 
беше изпит по биология и химия. Така 6 години в университета. Упражнявам тази професия от 
1977 година. 

3. Кога започва работния Ви 

ден? 
Работното ни време е доста ненормирано. 

Това означава, че може да започне много 

рано и да завърши много късно. Общо взето, 

всеки ден е различен. Нормалното работно 

време започва от 8 и завършва към 7 часа, но 

много често се налага да оставам до по-

късно заради пациенти. Често се налага да 

отварям през почивните дни или да ме 

събуждат вечер късно. Ежедневието ни е 

доста натоварено и разнообразно, не се 

знае деня какви изненади ще ти поднесе. 

4. Какви отговорности и задачи имате? 
Отговорностите са много. Ръководим един екип от 6 човека. Трябва да се подготвим за 

следващия ден, да си направим графика за да посрещнем пациентите, трябва да си заредим и 
търговската част със стоки. Отговорностите на собственика на един малък бизнес са доста. 

5. Кой е най-трудния момент в работата Ви? И кой е най-приятният? 
Най–трудният момент е когато губим 

пациент или пък когато трябва да обясня някоя лоша 
диагноза на собственика. Другият труден момент е,  
когато се налага да правим евтаназия. Това е хуманно 
умъртвяване на животни, което е със някакво 
нелечимо заболяване или вече е много възрастно и 
преценяваме, че по добре да прекратим жизнения му 
път. Трябва да обясня на собственика, че той прави 
най добрия избор за животното си. 

6. Имате ли домашен любимец? 
Да. Имам 3 кучета и 3 - 4 котки. 

7. Какво трябва да знаят хората, преди да си 

вземат домашен любимец? 
Трябва отговорно да постъпят към начинанието,  да си вземат 

домашен любимец. Значи вземеш ли си домашен любимец, 

ти трябва да знаеш, че ще бъде това животно до края на 

живота си със тебе. Ти ще имаш ангажимент към него и ще трябва в даден момент да пренебрегнеш 

собствените си желания, заради домашния си любимец. Другото, което трябва да знаят хората, за 

всеки един домашен любимец си има финансови задължения към него. Много отговорен акт е да 

имаш домашен любимец. Трябва много добре да се помисли преди да си вземе домашен любимец. 

Можем ли да се грижим за това животно, можем ли да отдаваме част от свободното си време за него. 

Трябва да знаем, че те животните се отплащат за това. Много са искрени в чувствата си, не са като 

хората. Много умеят да показват чувствата си, важно е човекът на среща да го разбира. 
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8. Преглеждали ли сте рядко срещан домашен любимец? 
Да си помисля, по екзотични животни. Много често се случват да носят лисица, която се 

мъчат да я опитомят или малко лисугерче, което са хванали. Таралежи, костенурки, маймунки и 
големи папагали от типа на  Роо. Те са ни от рядко срещаните пациенти. Това са общо взето по–
екзотичните животни. 

9. И за финал - какво за Вас са животните? И научили ли са Ви на нещо? 
Със сигурност са ме научили. Животното може да бъде много добър приятел на човека, но 

въпроса е ние  да сме нагодени да възприемаме неговите чувства. Не всеки човек може да 
разбере едно животно. Животните умеят много искрено да показват обичта си. Действат много 
успокояващо, в забързаното ни ежедневие. Животните учат само на добри неща. 

10. Какво бихте казали на младите хора, които сега правят своя избор на 

професия? 
Много трябва да се 

замислят преди да решат каква 
професия да работят, но преди 
всичко, каквато и да е професията 
трябва да им доставя пълно 
удовлетворение, защото тази 
професия се работи цял живот и ако 
ти е удовлетворяващо да я 
работиш, колкото и да е напрегнато 
ежедневието ти, просто знаеш, че 
това е твоята работа, така ще 
протича работния ден и ти е 
приятно, и в края на краищата си 
напълно удовлетворен, колкото и 
да ти е било трудно. 

 

Айчин и Фиген Хасанови 

СУ ,,Васил Левски“, град Опака 

Отново на училище! 

 
Връщане на 

учениците в училище: 

1) от 04.02.2021 г. до 

17.02.2021 г. – 

присъствено се обучават 

учениците от 7, 8 и 12 

клас; Ето как работиха учениците 

присъствено:  

 

 
2) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено 

се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас; 
3) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено 

се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас 
ВСИЧКИ /ОРЕС И ПРИСЪСТВЕНО ОТ 5 ДО 

12 КЛАС/ ЩЕ УЧАТ ПО ГРАФИКА НА 

ЧАСОВЕТЕ ЗА 

ПРИСЪСТВЕНО 

ОБУЧЕНИЕ ЗА 5 -

12 КЛАС.  

Начало на учебните 

занятия за всички 

ученици от 5 до 12 

клас е 8:00 часа, за 

начален етап 8:20 

часа. 
Началото на всеки час е по графика, а края на часа 

за учениците при ОРЕС след 30 мин., 

междучасията за тях са по 20 минути, за 

учениците които учат присъствено - по графика. 

Всички дейности се съобразяват с графиците за 

присъствено обучение, консултации, проекти, 

спортни дейности и друг
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Свети Валентин се отбелязва 

на 14 февруари в някои 

страни, като Ден на любовта. 

На тази дата двойката 

изразява любовта си един 

към друг, като изпращат 

поздравителни картички, 

бонбони сърчица. Традиционно и ние го отбелязваме в 

нашето училище. Учениците от 4 ЦОУД изработиха валентинки, дистанционно в 

заниманията по интереси. А сръчните седмокласници 

от 5 ЦОУД, поставиха много красива кутия във фоаето 

на училището, в която всеки, който пожелае може да 

пусне послание до любим човек. 

Единадесетокласниците също се включиха в 

емоционалния празник, като си размениха електронни 

валентинки. Нека бъдем по- добри и се обичаме! 

 

 

Трифон Зарезан (или Ден на 
лозаря) е български народен 
празник в чест на свети Трифон. 
Празнува се 
от лозарите, соколарите, градин
арите и кръчмарите на 14 
февруари, а не 
когато Българската православна 
църква тържествено 
чества Трифоновден. Той е сред 
най-устойчивите, но и най-
противоречиви и сложни по 
своята историческа същност 

обичаи в българския народен 
календар. Това е трудов обичай, 
свързан с първия стопански 
процес в годишния цикъл на 
обработка на лозата – 

пролетното ѝ зарязване. 

Обичаите повеляват да се 
омеси хляб – пресен или 
квасник, да се свари кокошка, 
която по традиция се пълни 
с ориз или булгур. Като се свари 
кокошката се препича на саджак. 
В нова вълнена торба се 
слага питата, кокошката 
и бъклица с вино. С такива 
торби на рамо мъжете отиват на 
лозето. В традиционната 
култура рязането на лозята е 

изключително мъжка дейност, 
жени не се допускат. Така се 
обяснява и особеното табу за 
жените през този ден, да не 
пристъпват територията на 
лозята „защото не е женска 
работа и за да ражда лозето“. 
През този ден е забранено на 
жените и да режат, тъй като „св. 
Трифон на този ден си отрязал 
носа“ 

 

 



7 
 

Успение на св. Кирил Славянобългарски 

На 14 февруари църквата ни 

отбелязва успение на Св. Кирил 

Славянобългарски. Според историята 

Константин Философ, наречен в 

монашеството Кирил, произхождал от 

знатно семейство, солунски славяни. 

Поради знатния му произход и 

дарованията му момчето било изпратено да учи в знаменитата Магнаурска 

школа в Цариград. Там Константин учил заедно с децата на византийските 

царе и боляри под ръководството на известни учители. По- късно, отегчен от 

суетата на света, Константин избягал тайно в манастира при своя брат Методий. Там извършил в пост 

и молитва знаменитото си дело – да създаде азбука и да преведе свещените книги на Православната 

църква на езика на солунските българи. 

 

Апостолски час в СУ „Васил Левски“ 

Днес, 18.02.2021 г. нашето училище 
празнува своя патронен празник в 
чест на Апостола на свободата 
Васил Левски. Тази година 
отбелязваме 148 години от гибелта 
на Апостола.Макар и в сложна 
обстановка отново ще поднесем 
уважение и почит по начин. Децата 
от втори клас получиха задача да 

сформират екипи и да изработят проекти Нур Нурджан и Емир Мюджелов подготвиха - 
„Синеокият Дякон“. Във апостолския час всички класове заедно с класния си ръководител се 
запознаха отново с биографичните данни на Васил Левски. След това решаваха викторина 
посветена 148 годишнината от гибелта на Васил  Левски. И на края изслушаха единственият 
стихотворен опит на Васил Левски: “Аз Васил Левски….“ . С най-големия интерес всички 
гледаха видео филмите “Левски- Най- ясната загадка“ и “Апостола на свободата- Васил 
Левски“. 
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Мистериите около 

Апостола:  
1. 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. 

2.Предателят Бедният поп Кръстю над век беше охулван 

като наймразеният 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. 

 
3. 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 
 

 

 

Вестникът оформил - 
Даниел Маринов-8кл., 

с помощта на 
г-жа П. Трифонова 


