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Празничен училищен брой 3, 

посветен на 24 май - Ден на славянската 

писменост Българската просвета и култура 

издаден на 21.05.2021 г. 

издава се от Школата по ИТ 

по проект „Занимания по интереси“ 

при СУ „Васил Левски“ град Опака 

В този брой ще прочетете: 
 Публична изява в Апостолския час на Школата по ИТ 

 Ден на розовата фланелка 

 Конференция „Всичко се състои в нашите задружни сили“ 

 Честване на 3-ти март 

 8-ми март 

 Седмица на търпението 

 Моето училище – място без цигарен дим 

 145 години от Априлското въстание 

 Отворени врати 

 22 април – Денят на земята 

 Водата – извор на живот 

 „Остави всичко друго и чети!“ 

 Зелена седмица 

 Светъл Великден 

 Национално състезание „Многознайко“ 

 Майсторско колоездене с велосипеди 

 Ден на ученическото самоуправление 

 Квалификация 
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На 15.02.2021 година излезе от печат втория празничен 

брой на вестник „Букет“, който се издава от школата по 

ИТ по проект „Занимания по интереси“. На патронния 

празник на училището по време на Апостолския час, 

учениците от 8 клас поднесоха на учениците от всички 

класове втория брой, посветен на 148 години от гибелта 

на Апостола на свободата. В продължение на месец 

изготвиха вестника, поместиха седем публикации, 

форматираха подходящи изображения и всеки ученик по свое усмотрение изработи забавна - 

историческа страница. Всички вестници са качени на училищния сайт - http://sou-opaka.com, където 

могат да бъдат изтеглени в pdf формат и разпечатани. Вече осмокласниците от школата гледат 

напред, към другия празничен брой, който ще излезе на 24 май, по повод деня на славянската 

писменост българската просвета и култура. 

Ръководител на школата – Пелагия Трифонова - старши учител по ИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Денят на розовата фланелка“ се 

отбелязва като световен ден срещу 

тормоза в училище. Популярен е сред 

учениците от много държави. В 

България се отбелязва за първи път 

през 2012-а година и вече не са малко 

българските училища, в чиито 

училищен календар той е традиция. 

Така и нашите ученици от СУ „Васил 

Левски“ гр. Опака на 24.02.2020 г. се 

Публична изява в Апостолския час на 

Школата по ИТ 
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присъединиха към гласа на милиони 

други по света - за толерантност в 

училищните взаимоотношения, за 

нетърпимост към проявленията на 

тормоз и за съпричастност към 

неговите жертви. Изработиха 

информационни табла, символи за 

ученици, учители и училищен персонал, 

подкрепящи каузата „Не на тормоза, но 

не за ден!“, флаери и рисунки 

противопоставящи се на тормоза и се 

включиха активно в подкрепящата 

инициатива - ,,Аз подкрепям 

инициативата и ще бъда с розова 

фланелка на 24.02.2020 г. - сряда, 

защото не искам да има тормоз в 

училище“. Също така по инициатива на 

учениците от училищния съвет, 

учениците от ГЦОУД украсиха дърво в 

розово, като го окачиха с розови балони 

и сърчица с послания. По този начин 

доказаха и мотото на този 

международен ден за тази година 

„Заедно, нагоре!“

 

 

Конференция „Всичко се състои в нашите задружни сили“ 

Традициите по своя 

смисъл и съдържание 

представляват форма 

на възпитание чрез 

самоизява и общуване. 

Наследени, 

поддържани, с особена 

устойчивост те 

запазват предадена от предходните 

поколения цели тринадесет години 

искрата на Ученическата 

конференция в Средно училище 

„Васил Левски” град Опака. 

И въпреки 

извънредните 

обстоятелства, нашите 

десетокласници на 

прекъснаха 

традиционната 

ученическа 

конференция „Всичко 

се състои в нашите задружни сили”. 

На 01.03.2021 г. в онлайн среда в 

платформата Teams, в специално 

създаден за това екип, учениците от 

десети клас представиха пред 
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съученици, 

родители, учители 

и гости своя 

поглед към живота 

и делото на 

Апостола на 

българската 

свобода Васил 

Левски. За 

конференцията се 

подготвиха в предварително 

създадени работни екипи и 

старателно избрани теми за 

изследване и проучване. Всички 

работиха с голям ентусиазъм и 

отговорност, въпреки 

обстоятелствата, да съумеят да 

продължат историческата 

традицията, завещана им от 

предходните поколения. 

Подготовката обхвана целия десети 

клас. Разделени в пет 

работни екипа 

десетокласниците 

представиха живота и 

делото на Васил 

Левски чрез Линия на 

времето (Диляра), 

малко известни факти 

от живота на Апостола 

(Гюлшен и Гюляй), 

паметници на Васил 

Левски в България и 

чужбина (Букет и 

Мерай), 

биографични данни 

(Дуйгу) и 

революционна 

дейност и 

залавянето(Джанер 

и Онур). 

Днес в периода на 

преход към нови 

форми на образование и възпитание, 

в условията на цялостно 

преобразяване на досегашните 

навици, норми на поведение, 

нагласи към историята е похвално 

делото на учениците от Средно 

училище „Васил Левски” град Опака. 

Със своята роля Ученическата 

конференция е важен фактор в 

обвързването и създаването на 

чувство за съпричастност и 

принадлежност към 

едно училище с 

достойни традиции, 

учители и 

възпитаници. 

 

Румяна Неделчева 

Главен учител по 

История и 

цивилизации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честване на 3-ти март – 143 години от 

Освобождението и Национален празник 

на Република България в СУ „Васил 

Левски“ град Опака  

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, 

 

 

 

 

 

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща  

славата му дивна като някой ек 

от урва на урва и от век на век!  

Честване на 3-ти март 
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Учениците от СУ „В. Левски“ 

- Опака и техните 

преподаватели отбелязаха 

тържествено Националния 

празник на Република 

България — Трети март. В 

часа на класа изгледаха 

тематични презентации, а 

Бенгю Ебазер и Елица Добрева 

изненадаха всички с тържествено 

радиопредаване. Във фоайето на 

училището бе подредена изложба от 

рисунки на тема „Освобождението на 

България“. С      

учениците от 

2. и 3. клас в 

часовете за 

занимания 

по интереси 

се проведе 

урок по 

родолюбие, в 

който 

малките 

творци съчиниха своите 

петстишия за България и 

оцветиха национални 

трибагреници, а ученици от 

4. до 7. клас поздравиха 

всички с виртуален рецитал.  

В края на празничния час г-

н Борислав Борисов - Директор на нашето 

училище – поздрави всички ученици и 

учители по повод Националния празник и 

подари по един трибагреник за всяка 

класна стая, за да израстват учениците с 

чувство на национална принадлежност и 

самочувствие 

като българи. 

Честит 

празник на 

всички 

българи!

Международния ден на жената се 

празнува всяка година на 8-ми март. Това 

е ден за международно признание на 

икономическите, политическите и 

обществените постижения на жените. 

Ученическия съвет при СУ “Васил 

Левски“ град Опака приятно изненада 

своите учители и училищен персонал със 

разноцветни зюмбюли и им пожела 

здраве, щастие и да бъдат изпълнени с 

положителна енергия във всичко, което 

правят. С помощта на ученици от ГЦОУД 

изработиха тематично табло, картички, 

цветя от креп хартия и др. 
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25 март - Благовещение е обявен за Ден 

на търпението; Символ на необходимостта 

от разбирателство и търпение, на 

умението да изслушваме и да уважаваме 

мнението на другия, защото училището е 

мястото, където се изграждат основите на 

бъдещата реализация на всеки ученик и 

се формира качеството търпение в 

личността като гарант за устойчивостта на 

цялото общество, за устояване на 

предизвикателствата на времето. 

От 22 до 26 март в СУ “Васил Левски“ гр. 

Опака се проведе седмица на търпението. 

Учениците от ученическия съвет 

изготвиха емблема за седмицата на 

търпението и тематично табло. В часа на 

класния ръководител беше представена 

презентация за толерантността, изготвена 

от 11. клас. Учениците рисуваха рисунки 

на тема „Доброто през моите очи“, 

оцветяваха руски чинии с цел влагане на 

търпение. Засадиха цветя в саксии под 

надслов „Ще потърпя за да пораснеш“. 

Седмицата беше закрита със споделяне на 

кратки разкази ,приказки, мъдрости, 

притчи, цитати за търпението. 
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По същество тютюнът е единственият 

по рода си опасен за консумация, 

свободно продаван продукт, водещ до 

тежки здравни последствия. По целия 

свят той е една от най-големите 

причини за инвалидизиране, 

заболяване и преждевременна смърт.  

България е с най-висок процент на 

пушачи сред възрастното население и с 

втори най-висок процент сред 

подрастващите момичета. Затова и 

целта на 

различните училищни инициативи е 

учениците да се запознаят с вредите от 

тютюнопушенето и да се убедят колко е 

важно да не станат пушачи в името на 

собственото си здраве и на здравето на 

семейството и близките си. Учениците 

от СУ „Васил Левски“ гр. Опака 

изработиха рисунки и флаери с 

послания свързани с вредата от 

тютюнопушенето на тема „Моето 

училище 

- място 

без 

цигарен 

дим“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 години от Априлското въстание 

Учениците от СУ „Васил Левски“ гр. Опака отбелязаха 

145 години от Априлското въстание с изготвено 

тематично табло. Разделени по групи под 

ръководството на ученическия съвет събраха и 

представиха информация за революционните окръзи, 

събития и личности, свързани с въстанието. В часа 

на класа с презентация учениците се запознаха с 

подготовката, организацията и хода на Априлското 

въстание.  

Това е поредният урок по патриотизъм в нашето 

училище. 

 

Моето училище – място без 

цигарен дим 
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Денят на Земята се отбелязва всяка година на 22-ри април. За 

първи път Денят се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и 

Канада. През 1990 г. празникът е обявен за международен, а 

България е една от първите страни, присъединили се към тази 

инициатива.  

Целта на Денят на Земята е създаването на най-голямото 

световно движение за опазване на околната среда, което да води 

до позитивна промяна за хората и планетата, свързвайки над 75 

000 партньори от повече от 190 държави и ангажира повече от 

половин милиард души. 

Темата на Деня на Земята за 2021 г. е :  

Възстановяване на нашата Земя. 

В нашето училище по традиция за Деня на Земята се провеждат  

„Отворени врати“. Тази година работиха три ателиета: 

5 клас - Аз рисувам природата;  

6 клас - Вдъхновение от природата; 

7 клас – Опазвам природата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денят на Земята се отбелязва всяка година на 

22-ри април. За първи път Денят се отбелязва 

на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 

г. празникът е обявен за международен, а 

България е една от първите страни, 

присъединили се към тази инициатива.  

Целта на Денят на Земята е създаването на най-

голямото световно движение за опазване на 

околната среда, което да води до позитивна 

промяна за хората и планетата, свързвайки над 

75 000 партньори от повече от 190 държави и 

ангажира повече от половин милиард        души. 

Отворени врати 
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Темата на Деня на Земята за 2021 г. е :  

Възстановяване на нашата Земя. 

Дай своето обещание за планетата: 

• Да бъдем отговорни потребители с грижа за 

природата – "ще избирам отговорно с какво се 

храня, какво пазарувам, как се придвижвам". 

• Да пазим горите и 

техните обитатели. 

• Да пазим реките и речните екосистеми. 

• Да опазваме застрашени животни и растения. 

• Да провокираме правителството и бизнеса да 

полагат грижи за здрава и чиста околна среда. 

• Да бъдем пример с нашите действия. 
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Книга си имам — 

тя птица била! 

 

Чудните страници 

като разтворя, 

книгата-птица 

разперва крила 

и ме понася 

далече в простора! 

 

Прелестни гледки 

разкрива пред мен: 

хора, заводи, 

строежи, 

градини… 

С книгата-птица 

летя устремен 

волно през моите 

детски години! 

 

В СУ „Васил 

Левски“ град 

Опака на 26.04. се организира и 

проведе Ден “Остави всичко друго и 

чети!” за насърчаване на четенето 

при учениците. Децата за пореден 

път показаха, че обичат книгите, 

пазят ги и обновяват своите 

кътовете за четене в класните стаи. 

В проведеното радиопредаване се 

посочиха ползите от четенето 

художествена литература. Децата от 

първи до четвърти клас в часовете 

по български език и литература 

четоха откъси от любимите си 

приказки и се пренесоха в други 

времена и светове, срещнаха се с 

феи, принцеси, вълшебници и други 

приказни герои. Малките 

възпитаници от 1. и 2. клас 

посетиха училищната библиотека , 

където намериха спокойствие и 

отдих, потопени в магията и света 

на книгите. Господин П. Пенев 

увлекателно им разказа за 

историята, 

значението, 

опазването на 

ценното богатство и 

защо трябва да 

обичат и четат 

книги. 

Учениците от 

прогимназиален етап 

изработиха 

тематично табла и подредиха 

изложби на илюстрации от любими 

книги. С голям интерес учениците 

участваха в състезанието 

„Книгоходец” по време на часовете 

по занимания по интереси и 

превърнаха прочетените страници от 

книгометри в километри. 

Този ден в училището се превърна в 

извор на вдъхновение на учениците 

да четат заедно, да обменят мнения 
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и препоръки за книги, да общуват 

чрез хубавата книга. 

 

 

 

 

 

 

Учениците от всички групи за ЦОУД 

при СУ „Васил Левски“ гр. Опака взеха 

активно участие в инициативата 

„Зелена седмица“. С 

 

 

 

 огромно старание и желание се 

погрижиха за хигиенизирането на 

класните стаи и двора на училището. 

Събраха и изхвърлиха всички отпадъци 

разделно.
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По случай предстоящите Великденски 

празници учениците от I - V ГЦОУД при 

СУ “Васил Левски“ гр. Опака се включиха 

в инициативата „Великден без отпадъци“. 

Изработиха уникални поздравителни 

картички, Великденска украса, боядисваха  

 

 

 

яйца като използваха различни техники – 

декупаж, бои от естествени материали и 

други.  

От името на ръководството, учителите и 

учениците Ви пожелаваме Светли 

Великденски празници! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 19.04 се проведе национално 

състезание „Многознайко“. Участваха 

учениците от 2 клас до 7 клас. 

Състезанието беше много интересно и 

Национално състезание 

„Многознайко“ 
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мотивиращо за децата. Участваха с 

голямо желание. Учениците, които се 

справиха най-добре получиха грамота и 

медали. Останалите ученици бяха 

наградени с грамота за участие. В 

бъдеще се надяваме да постигнем още 

по-добри резултати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 27.04.2021 г. в СУ „Васил Левски “ – 

гр. Опака се проведе 

училищно състезание 

„Майсторско 

колоездене с 

велосипеди“. Участие 

взеха учениците от 

втори, трети и 

четвърти клас. 

Състезанието бе в три етапа. 

1. Каране на зиг-заг 

заобикаляйки 5 плътни 

топки. 

2. Каране на велосипед 

в осмица, като всяко 

настъпване на линията 

се брои за наказателна 

точка. 
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3. Каране между две прави линии, като 

отново не трябва да се настъпват 

линиите. 

Учениците се състезаваха с голямо 

желание и интерес. Класацията беше 

отделно за момчета и момичета. 

1-во място момчета - Сертач Сабриев - 4 клас 

2-ро място момчета - Нуран Неждиев - 2 клас 

3-то място момчета - Берк Басриев - 3 клас 

1-во място момичета - Симге Шефкетова - 2 клас 

2-ро място момичета - Мирай Мехмедова - 3 клас 

3-то място момичета - Мюге Алиева - 3 клас 

Има 3-ма участника в състезанието, които получиха грамота за участие. 

Мехмед Хасанов - 2 клас 

Беркай Неждетов - 2 клас 

Емре Мехмед - 4 клас 
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На 9 май отбелязваме Деня на 

Европа - празник на 

Европейските общности, 

на единството и мира 

на стария континент. 

На тази дата се 

отбелязва годишнината 

от историческата 

Декларация на Шуман за 

обединение на Европа. 

За поредна година в СУ 

„Васил Левски“ гр. 

Опака се проведе Ден 

на ученическото 

самоуправление на 07.05.2021г. 

Всички длъжности в 

училище се поеха от 

ученици. Те влязоха в 

ролята на управници, 

преподаватели и 

помощен персонал. В 

коридорите дежуриха 

усмихнати учителки и 

следяха за реда. Денят 

беше прекрасен, 

емоционален и 

незабравим. 
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Квалификация 

На 7 и 8 май 2021 г. педагозите от 

СУ “Васил Левски“ град Опака 

преминаха през обучение по 

Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж“ по проект BG05M20P001-

2.010-0001“Квалификация за 

професионално развитие на 

педагогическите специалисти“. 

Обучението беше осъществено с 

помощта на РУО Търговище и 

Обучителен център „Training Lab“ 

гр. Стара Загора с лектор Ивелин 

Бонев. Целта на обучението беше да 

подпомогне развиването и 

надграждането на знания и умения за 

професионалното и личностното 

израстване на ученици и учители в 

динамичното време, в което живеем. 

Темата „Коучинг“, избрана от 

колектива на училището е 

възможност за различен подход – 

креативен и съзидателен, фокусиран 

върху сегашния момент, бъдещето и 

разбирането чрез действие. 

„Първата и най-важна победа е да 

превъзмогнеш себе си“- Платон 

Или: „Как мога да бъда по-добър?“- 

това е основният въпрос на 

коучинга. Интересно с много игрови 

техники и дискусии премина 

обучението. То изпълни целта си: да 

максимализира потенциала на 

личността чрез съвместяване на 

теоретична подготовка, добри 

практики и иновативен подход. 
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