170 години просветно дело в Опака

Празничен коледен бр. 1,
издаден на 18.12.2020 г.
издава се от школата по ИТ
по проект „Занимания по интереси“
при СУ „Васил Левски“ гр. Опака

В този брой ще прочетете:
 Откриване на първия учебен ден
 02 октомври - ден на усмивката
 19 ноември - ден на толерантността
 Ден без тютюнопушене в СУ „Васил Левски”
 21 ноември- ден на християнското семейство
 Тъжна вест
 Отново с мъка в сърцата
 Програма за юбилейната седмица 170 години
просветно дело в Опака
 С компютъра рисувам моето училище
 Моето училище - 1 клас
 Моето любимо училище – 8 клас
 Поздрав от 2 клас
 Моето училище вчера, днес и утре - 7 клас
 Поздрав от 3 клас
 Моето училище вчера, днес и утре – 6 клас
 Родното училище през годините...- 9 клас
 Да съхраним историята - 4 клас
 Поздрав от 10 клас за юбилея
 Успелите възпитаници - 11 клас
 Алманах
 Виртуална разходка – 5 клас
 170 години в числа – 12 клас
 Виртуален коледен конкурс
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пак е 15 Септември! Празнуват стари и млади. Народът е казал: ”С наука към
сполука!“ Открай време българинът е държал
челядта му да се образова, давал е мило и
драго за просвещение, осъзнавайки силата
на знанието. И до ден-днешен майките спазват
традицията да изпращат детето си, което тръгва към
училище
с
благословията
„НАСЛУКА!”.

а 02 октомври 2020 г. в СУ ,,Васил Левски“
гр. Опака се отбеляза „Международния
ден на усмивката“. Ученици от 1 до 8 клас
участваха с ентусиазъм и много положителни
емоции в деня на усмивката, като изработиха
постери, рисунки, емотикони. Учениците от 7 клас,
подариха символични усмивки - емотикони на
всички ученици от 1 до 6 клас, не забравиха и
своите учители и училищен персонал.
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а 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996
година, Общото събрание на ООН
призовава страните членки, да почитат
датата за ден на
толерантността,
като с дейности
да
разпространяват
идеята
за
разбирателство
между народите.
Именно на 16
ноември
1995
година,
държавитечленки
на
ЮНЕСКО
приемат
Декларацията
за
принципите
на
толерантността.
ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството,
подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.
Днес отбелязахме този ден в нашето училище!
Аслъ Тургаева от 12 клас и нейните съученици си подадоха ръце и направиха видео
по темата, а шестокласниците в часовете по занимания по интереси нарисуваха
постери, с които украсиха фоаето на училището. През целия ден атмосферата беше
приповдигната, въпреки строгите мерки за безопасност.

Ден без тютюнопушене в СУ „Васил Левски“

Н

а 19 ноември отбелязваме Международният ден без тютюнопушене.
В България международният ден без тютюнев дим се отбелязва от 1992 г. Той има за
цел да покаже на хората, които употребяват
тютюнев дим негативните
последици от този вреден
навик.
Повечето от хората смятат,
че
тютюнопушенето
е
навик, с който лесно могат
да се
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справят. Пушачът става зависим от цигарите, не само
психически, но и физически. От
навик пушенето се превръща в
болест.
България се нарежда на едно от
челните места по брой пушачи в
Европа.
Тази година 19 ноември е под
надслов "Аз не пуша, не пуши с мен и ти!". Всички ученици
се обединиха около този надслов и призовават за чисти
дробове! Рисуваха и създадоха презентации по темата,
която ги вълнува.

В

Денят на християнското семейство

сяка година отбелязваме Денят на християнското семейство
На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение
Богородично, а в българския народен календар той е отреден за Ден на
християнското семейство. От векове наред дедите ни
са вярвали, че домът е свещено място, в което децата
научават най-ценните житейски уроци, както и
усвояват важни знания
за света.
Според
народните
поверия,
на
този
празник
българите
гадаят какво ще е
времето
през
следващата година.
Ако
е
топло
и
слънчево, зимата ще е
люта, а лятото – сухо;
ако вали
дъжд или
сняг,
зимата
ще е снежна, лятото – дъждовно, а
реколтата богата.
Учениците от СУ „Васил Левски“ си
пожелаха годината да бъде здрава и
корона вируса да отмине.
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Тъжна вест

ПОЧИВАЙ
В
МИР,УЧИТЕЛЮ!

За нас, които бяхме
благословени да Ви
познаваме-ще
останете завинаги в
сърцата ни!
За останалите ще сте
легенда...

Отново с мъка в сърцата
Ти ни отвори очите,
ти ни отвори сърцата,
ти ни научи да бъдем
верни другари и братя.
Даде ни ти обичта си,
радостна, светла,
честита,
ний ще я вземем и
сложим
вътре, в сърцата ни
скрита.
Като останем без тебе,
в пътя без твойта
закрила,
тя ще ни бъде водача,
твоята обич най-мила.
Сбогом, учителю скъпи!
Ние няма да Ви
забравим!!!
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170 години просв етно д ело в Опака
отб елязва 170 години просв ещение,
традиции, история в юбилейната седмица
от 14 до 18 д екември 2020 г.:
1. Конкурс „Моето училище“:
- За рисунка
- За лично творчество
- Компютърна рисунка
2. „Да съхраним историята – Предай
нататък“ акция за събиране лични
архивни снимки от баба, дядо, мама, тати
с моменти от историята на родното
училище.
3. „Училището
„Вчера,
днес
и
утре“
представят:
дата

Клас

14 декември

I и VIII клас

15 декември
16 декември
17 декември

II и VII клас
III, IX и VI клас
IV, X и XI клас

18 декември

V и XII клас

4. Представяне на виртуален Алманах – 16
декември
5. Нашата история в мултимедиен продукт
„Моето училище е моят свят“ – 17
декември

170 години просв етно д ело в Опака

170 години просв етно д ело в Опака

Ср едно училище „Васил Левски“ град Опака
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Моето училище - 1 клас
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Моето любимо училище – 8 клас
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Седа Седатова изпълни стихотворението за селското звънче, което бие и събира
децата в училище. Докато има деца ще има училище.
Емир Мюджелов рецитира стихотворение, посветено на
патрона Васил Левски. В стихотворението поетът
говори за живота на човека, посветил се на народа,
изгорял в борбата за свобода и демокрация. Днес хората
да живеят добре

Ибрям Еминов кратко разказче за звънчето, което
събира в първия учебен ден деца и учители. За първата
незабравима учителка, за гордостта, че сме родени и
живеем в България.

Моето училище вчера, днес и утре - 7
клас
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Моето училище, вчера, днес и утре – 6 клас
Учениците от седми клас се включиха в Юбилейната седмица посветена на 170 години просветно
дело в Опака. Те взеха участие с филм, който бе изработен от самите тях. Участие в
мултимедийният продукт взеха родителите, бабите и дядовците на нашите възпитаници.
Седмокласниците от своя страна подготвиха интересни въпроси и върнаха своите събеседници в
годините, когато те са били ученици. Интервюираните си спомниха класните ръководители,
директорите, сградата и много други подробности от училищния си живот.

Моето училище на 170 години!
Поздрав от 3 клас!
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Да съхраним историята
Във връзка отбелязване на 170 години просвещение традиции и истории в СУ „Васил
Левски“ гр. Опака, учениците от 6-ти клас, представиха кратко видео, на тема „Моето
училище, вчера, днес и утре“, съдържащо кадри от запечатани моменти на техни
предшественици, както и любими моменти от историята на тяхното „вчера“ и „днес“.
Акцентът от техния филм е за училището, като спирка по пътя наречен живот, от
където ще тръгнат смело към мечтите си.

Родното училище през годините... - 9 клас
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Да съхраним история
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Успелите възпитаници - 11 клас

Учениците от 11 клас
решиха да отбележат по
нетрадиционен начин 170
годишния
юбилей
на
нашето
училище.
Представиха трима от
многото
възпитаници,
които са успели да се
реализират
в
живота.
Организираха, направиха
и записаха по телефона
интервюта с Борислав
Борисов – директор на
нашето училище, Нургюл

Салимова
–
световна
шампионка по шах и Д-р
Невена
Неделчева
–
уредник в исторически
музей град Попово.
Емоциите
бликаха
от
зададените
въпроси,
интервюираните
се
представяха
накратко,
разказаха мил спомен от
ученическите си години и
отправиха пожелания към
днешните ученици.

Видеото което изработиха
можете да видите в сайт
на училището, в Yotube
канала и на фейсбук
страницата.
https://souopaka.com/?p=1850
https://www.facebook.com/v
asillevskiopaka/videos/2311
94398530396
https://www.youtube.com/w
atch?fbclid=IwAR0smTA7sI
UTg0V9FJLW3gqQ88WWK
sufLhAcDciZUNTYXvFcfimd
VgkhhAo&v=sNKgOh0qRxs
&feature=youtu.be
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Виртуална разходка из нашето училище
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Виртуален коледен конкурс
В началото на декември СУ “Васил Левски“ гр.
Опака обяви на учениците от IV и V
групи
- ЦОУД
за организирането на ВИРТУАЛЕН
КОЛЕДЕН КОНКУРС, който включва 4 категории:
- Коледна и Новогодишна украса;
- Коледни картички и рисунки;
- Най–красиво украсена Коледна елха;
Най-красиво украсена стая
за зимните
празниците.
Срока за изпращане на ученическите
произведения беше до 15.12.2020 г. За всяка
една от категориите има жури в състав: госпожа
Ивета
Иванова
–
заместник
директор
на
училището, госпожа Айфер
Беадирова – учител
по английски език и госпожа Севим Юсеинова –
учител по български език и литература.
Избира се първо, второ и трето място за найдобре представилите се ученици. Те ще получат
виртуални грамоти
и материални награди.
Предлагаме на вашето внимание работата на
учениците, а на 21.12.2020 до 12 часа ще обявим
и най-добре отличили се участници.
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Овен
Хороскопът за 2021г. за
зодия Овен ще е свързан
главно с материалната
сигурност. В началото на
годината Овните ще усетят
спад; те обаче ще обмислят
усилено
следващите
стъпки, които трябва да
предприемат в кариерата
си.

Телец

Близнаци

2021 гoдина ще даде на Телците
способността
да
разбират
другите. Хората, родени под
влиянието на този земен знак,
обикновено са предприемчиви,
волеви и уверени, като с тези
дарби са способни да вдъхновят и
хората от своето обкръжение.

Близнаците трябва да
внимават да не изпадат в
само
унищожителни
поведенчески модели. Те
ще изглеждат много
балансирани, но от време
на време ще имат
вътрешна борба.

Лъв

Рак
Ракът
е
найчувствителният знак oт
целия
зодиак.
Представителите на тази
зодия приемат всяко
събитие в живота си
твърде лично.

Скорпион
Скорпионът е много
амбициозен знак, а 2021
г. ще донесе на хората от
тази зодия работни
предизвикателства, на
които ще се зарадват

Козирог
Козирогът
е
много
трудолюбив и упорит
земен знак, на който му
предстои една много
интензивна година.

Хороскопът
2021
посочва, че животът на
представителите
на
зодия Лъв ще бъде
изпълнен с всякакви
интересни
преживявания.
Тази
година е подходяща за
пътувания до нови
непознати места.

Дева
Земният знак Дева е
много
практичен,
трудолюбив и лоялен.
През 2021 г. Девите ще
бъдат подложени на
предизвикателства, по
време на които тези
черти ще преминат през
изпитания.

Везни

Стрелец

2021 година ще бъде
хармонична за Везните.
Това не означава обаче, че
трябва
да
приемате
нещата
с
прекалена
лекота. Ако се държите
твърде
флегматично,
бихте могли да отблъснете
близките си хора.

Огненият знак Стрелец е
много оптимистичен и има
склонност
да
разпространява
тези
позитивни вибрации на
околните. През 2021 г.
Стрелците ще вдъхновяват
другите

Водолей
Вероятно
няма
зодиакален
знак,
който да е толкова
приятелски настроен,
колкото въздушният
знак Водолей.

Изработила: Дерйа Мехмедова от 8 клас
С помощта на: г-жа Пелагия Трифонова

Риби
В повечето случаи може да
нямате умението, но лесно
можете да справите с трудни
ситуации, но сега някак си се
провалихте. Звездите не ви
благоприятстват толкова много,
опитайте се да обърнете
16
внимание на нещо, което няма
как да се обърка.

