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Средно училище „В. Левски” гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище 

 

Празнично издание на Вестник  

 
 

               
 

                     24.05.2022г. 

 
 

Честит 24-ти май! 

„Напред! Науката е слънце, 

което в душите грей! 

Напред! Народността не пада 

там, дето знанието живей!“                                                         

Този брой е посветен на успехите на учениците от Средно училище „Васил Левски” 

гр. Опака през учебната 2021-2022г. Вестникът не претендира за изчерпателност.  

Посетете официалния сайт на училището https://suopaka.com/ или фейсбук страницата 

СУ "Васил Левски" град Опака, за повече  информация. 

https://suopaka.com/
https://www.facebook.com/vasillevskiopaka/
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Отличници за 2021-22 учебна година 
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Постижения на учениците през учебната 2021-22г.:  

1.1. Български език и литература. 

Масово участие и грамоти за отлично представяне за рецитиране на патриотично стихотворение на 

тема „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ”, организиран от НЧ „Паисий Хилендарски 1928” - гр. Бургас. 

       

 

 

Седмица на четенето в СУ "В. Левски" гр. Опака - 18-21 април 2022г. 
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„Вече сме грамотни” 

     Заявиха гордо учениците от 1 клас в 

присъствието на своите учители М. 

Феимов, Ил. Владимирова и Кр. 

Христова. Среща с приказни герои, 

песни и танци изпълниха прекрасните 

деца пред своите гости. Директорът г-н 

Борисов ги зарадва със заслужени 

грамоти и тагради. 

 

 

 

 

 

ПЪРВО МЯСТО ЗА Селин Сюлейманова от 

6.клас в конкурса "Приказка от мен за теб" към 

Центъра за подкрепа на личностното развитие-

ОДК-Пловдив, с ръководител г-жа Ивета Ива-

нова. 

 

 

 

1.2. Английски език. 

Април 2022г. 

Учениците от СУ „Васил Левски“- гр. Опака се 

включиха в състезанието Многознайко- „Аз зная 

английски език“. Наградени с грамоти и медали от 

третия кръг на състезанието учениците останаха 

доволни. 

 

 

В края на м. Октомври 2021г. в СУ „Васил 

Левски“- гр. Опака се проведи състезание 

„Многознайко“ по английски език. Учениците 

проявяват особен интерес и участваха с голямо 

желание. Включиха се ученици от 2 до 7 клас. 

Те се справиха много добре и затова получиха 

грамоти и медали. 
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1.3. Математика 

Месецът на математиката 2022г., беше отбелязан с учениците от всички класове на СУ "В. Левс-

ки", по нетрадиционен начин. На 13 март 2022г. беше оповестен код във фейсбука на училище-

то, както и на табло, за влизане в Geogebra Claasroom от телефон и компютър. Учениците имаха 

възможност безплатно и без регистрация да решат 6 от 10 предоставени задачи, за да се класи-

рат. В предизвикателството участваха 74 ученика, като на 14 от тях бяха раздадени грамоти. 

Трима от тях имаха повече от 6 решени задачи и съответно получиха и предметни награди – Ме-

лек от 8.клас, Илкер от 10.клас и Пънар от 3.клас. Инициативата е организирана и оценена от М. 

Димитрова- старши учител по математика. 

 

 
 

       Публична изява на клуб "Математика 7 клас" с тема "Рожден ден на числото ПИ", ръководител г-

н Мл. Пенев. Събитието е във връзка с месеца на математиката в СУ "В. Левски" гр. Опака за 2022г. 
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1.4. Информационни технологии 

Трето място от национален конкурс 

за компютърна презентация 

За трети път ученик от СУ „Васил 

Левски“ гр. Опака печели награда от 

националния конкурс „ЩЕ ОБИЧАМ 

АЗ ОТ СЪРЦЕ ТАЗ ЗЕМЯ И ТОЗ 

НАРОД“. Тази година в категория 

компютърна презентация екипът на 

Бенгю Ебазер Басри и г-жа Пелагия 

Трифонова участваха с проекта „Вку-

сът на моето детство“. 

 

 

Януари - месец на информационните технологии 

През учебната 2021/22 година в месеца на информационните техно-

логии бяха обявени следните конкурси на училищно ниво: 

1. V клас – компютърна рисунка на тема “Моите детски мечти”  

2. Конкурс за рекламна брошура на училището за прием в 8 клас – 

учениците от 8 клас. 

 

1.5. Изобразително изкуство 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

„МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ“ - 2022 

г. 

Поощрителна награда – Селин 

Хюлкярова Сюлейманова - VІ клас - НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

"МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ" - СОФИЯ 

Организатори: Министерство на образованието и науката и Национа-

лен дворец на децата. Ръководител: г-жа Пелагия Трифонова 

Конкурсът е от Националния календар на МОН. 

 

 

23.05.2022г. 
Резултати от конкурса за детска рисунка „Приказният свят на моя роден 

край” по възрастови групи: 

Възрастова група 1-4 клас: 2 място – Шуле Айхан Хасан  

Поощрителна награда: Каан Х. Сюлейманов, Ферия Ф. Юсеинова, Дефне М. Ахмедова, Ренай Н. Ибря-

мова  

Възрастова група 5-7 клас: 1 място - Селин Хюлкярова Сюлейманова  

Поощрителна награда: Азра  Айдънова, Акън Ибр. Мехмед, Билге Н. Турханова  

Възрастова група 8-12 клас 

1 място – Наз Нураева Ниязиева   

2 място – Мирай Мустафа Юмер  

3 място – Селин Метин Осман  

4 място – Октай Ибрямов Себахатинов  
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1.6.  Природни науки 

Месец на природните науки-април 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състезание „Какво зная за природата?“ 

На 27.04. 2022г. се проведе състезанието „Какво зная за природата?“ с учениците от 5, 6 и 7 клас. Те 
отговаряха на въпроси от областите: Физика, Химия и Биология. Състезанието протече емоционално 

и оспорвано. Отборите на 5 и 6 клас получиха равен брой точки и се класираха на Първо място. След 

тях е отборът на 7 клас. Състезанието е част от мероприятията в месеца на природните науки. 

 

Седмица на ЗЕМЯТА 

През тази седмица се проведоха много мероприя-

тия, които съчетаха Науката с Традицията. На 

18.04. Седмицата се откри с радиопредаване и 

информация за отбелязване на Деня на Земята за 

2022 година с мотото „ Инвестираме в природа-

та“. На 19.04. учениците от начален етап рисува-

ха красотата на нашата планета. На 20.04. се про-

ведоха „Отворени врати“ с работа в две ателиета: 

1/Хим

ия за 

Ве-

ликден 

и 

2/Здра

вос-

ловна 

Ве-

ликденска трапеза. Така учениците свързаха Хи-

мията със шаренето на яйца и Биологията и здра-

вето с Великденската трапеза. Така празникът се 

определи като: Наука , Традиция и емоция. На 

21.04. учениците засадиха дръвчета в двора на 

училището, осигурени от община Опака. Така със 

знания, любов към природата и традициите уче-

ниците и техните учители ще посрещнат предс-

тоящите светли празници. 
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Световен ден на водата – 22 март 

„Подземни води – да направим невидимото видимо“ 

В СУ „Васил Левски“ гр. Опака по традиция се от-

беляза Световния ден на водата. Учениците от 7 

клас участваха в конкурс за мултимедийна презен-

тация, от 6 клас за изработване на колаж, а от 5 клас 

с изложба на рисунки. Темата тази година на ООН е 

„Подземни води – да направим невидимото види-

мо“. Подземните води са невидими, но въздействие-

то им е видимо навсякъде. Почти цялата течна пряс-

на вода в света е подземна. Животът не би бил въз-

можен без подземни води. Това, което правим на 

повърхността, има значение под земята. 

 

1.7. Хуманитарни науки. 

Букет Алиева от 11 клас в екип с учителя по история и ге-

ография Румяна Неделчева участваха в организираната 

Академия за лидери при Историческия факултет на ВТУ 

«Св. Св. Кирил И Методий» в Шестия национален учени-

чески конкурс „Пространство и време“. Букет представи 

своя проект „Игла в купа сено“ в секция География по те-

мата „Моят любим географски обект/маршрут“ . По регла-

мент, участник който е получил на първия етап оценка над 

4,50 се допуска до защита на втори етап. 

 

 

 

     Ученическа конференция „Всичко 

се състои в нашите задружни сили!“ 

Вече 14 години учениците от СУ „Васил 

Левски“ град Опака поддържат жива 

традицията, наследена от учениците от 

Випуск 2009 год., които първи постави-

ха началото на ученическата конферен-

ция, посветена на живота и делото на 

патрона на нашето училище Васил Лев-

ски.  
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Макар че последните две години ни наложиха нов начин на училищен живот, това не промени отно-

шението на учениците към конференцията. Вече втора година учениците от 10 клас полагат старание 

и отговорност за да опазят традицията и да я предадат на следващите поколения. Филмът „Апостолът 

– неугасващ спомен“, създаден от учениците от 10 клас на учебната 2021/2022 год. с учител Румяна 

Неделчева и класен ръководител Рефие Ахмедова. 

 

12 април 2022г. Шеста историческа конференция 

„История и памет“ 

„Българино, знай свой род и език“ 

За шеста година в област Търговище се про-

веде Историческата конференция „История и па-

мет“, посветена тази година на 260 год. от написва-

нето на „История славянобългарска“ под наслов 

„Българино, знай своя род и език“. 

От СУ “Васил Левски“ участваха трима уче-

ници с две мултимедийни разработки, посветени на 

просветното дело в Опака. За да се подготвят по-

добре и да представят  интересни факти и събития 

по темата, учениците и учителите Румяна Неделчева 

и Десислава Петрова посетиха Държавен архив гр. Търговище.  

Екипът от Бенгю Басри и Ачелия Мустафова от 9 клас представиха разработката си „Четете и 

знайте“, посветена на историята на просветното дело в Опака. Представиха малко известни факти и 

събития от историята на училищата в Опака.  

Мете Ниязиев от 6 клас представи малко известни факти за знайни и незнайни просветители в 

Опака, запалили пламъчето на просветното дело в Опака. 

 

1.8. СПОРТ 

 
     

 

На 24.09.2021г. учениците от Средно училище „В. Левски“ гр. Опака се включиха в инициативата 

„Европейски ден на спорта в училище“. Играха танци зумба „Миньоните“ и „Йерусалема“.  

Състезаваха се в много щафетни игри. По-малките ученици получиха гривни и значки с логото на 

инициативата, а по-големите – грамоти за участие в игрите. 
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 На 29.03.2022г. в СУ „В. Левски” се проведе „Ден 

на предизвикателствата” - спортен полуден. В него 

участваха ученици от V до XII клас. Проведоха се 

състезания по топка над въже, народна топка, фут-

бол и хандбал.  

 

 

На 24.03.2022г. в СУ „Васил Левски “- гр. Опа-

ка се проведе пролетен турнир. В турнира учас-

тваха учениците от 1 до 4 клас. Състезаваха се 1 

клас срещу 2 клас в играта „Народна топка.“ 

Победители бяха втори клас, които получиха 

грамота за първо място. 1 клас получиха грамо-

та за второ място. Учениците от 3 и 4 клас иг-

раха „Топка над въже“. При тях първото място 

бе за четвърти клас, грамота за второ място по-

лучиха третокласниците. 

 

     На 23 април 2022г.се проведе представителна 

изява на клуб „Хандбал“ занимания по интереси, 

ръководител Ергун Али. Учениците от 5-7 клас 

участваха в турнирна зона „Черно море“ и се класи-

раха за финали. 

 

На 26.04.2022г. в СУ „Васил Левски“- гр. 

Опака се проведе състезание по „Майсторско 

колоездене с велосипеди“. Участваха учени-

ците от първи до четвърти клас. Най-добрите 

получиха грамоти и награда, а останалите 

получиха грамоти за участие. 
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       Момчетата от 3-ти и 4-ти клас участваха в 

Държавното първенство по хандбал за 11 го-

дишни. След победи срещу „Спартак“ и „Ло-

комотив“ от Варна, „Шумен“, „Локомотив“ 

Каспичан и „Добруджа“ Добрич те заеха второ 

място в зона „черно море“ и се класираха за 

финалите в София от 13 до 15.05.2022г. Там те 

заеха осмо място сред най-добрите в България. 

 

 

29.03.2022г. Във вътрешно училищното първенство 

по хандбал винаги се получават изключително ос-

порвани двубои. Независимо от конкретните резул-

тати, веднага се отправят нови предизвикателства. 

Нивото на играта често е подобно на финални сре-

щи от Държавното първенство. 

1.9. ДРУГИ 

21.04.2022г. Великденска изложба и инициативи по 

подготовката за празника 

      Класовете изработиха различни изделия, украшения 

от различни материали, правиха декупаж на яйца и боя-

дисваха яйца с различни техники. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 За поредна година в СУ „Васил Левски“ гр. Опака 

се проведе Ден на ученическото самоуправление на 

11.05.2022г. 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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11.05.2022г.  

Участие в областно ученическо състезание за 

защита при бедствия, пожари и извънредни 

ситуации. Това съобщиха от Областната ди-

рекция на МВР в Търговище след областния 

етап на състезанието „Защита при бедствия, 

пожари и извънредни ситуации – 2022 г.,  ор-

ганизирано от Районна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“, съв-

местно с Българския Червен кръст в Търгови-

ще. На второ място се класира отборът на 

Средно училище „Васил Левски“ в Опака. 

 

 

 

 

 

14.05.2022г. 

Класиране на 2 място на учениците от 8-10 клас в Областен 

кръг на национално състезание по безопасност на движение-

то. 

14.05.2022г. 

Грамота за участие на учениците от 5-7 клас в Областен кръг на национално състезание по 

безопасност на движението. 
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Седмицата на търпението 

От 21 до 25 март в СУ 

“Васил Левски“ гр. Опака 

се проведе седмица на 

търпението. Учениците от 

ученическия съвет изгот-

виха емблеми за седмица-

та на търпението и тема-

тично табло. В часа на 

класния ръководител беше 

представена презентация за търпението, изготвена от 8.клас. Учениците 

рисуваха рисунки на тема „Доброто през моите очи“, оцветяваха манда-

ли с цел влагане на търпение. Засадиха люляк в двора на училището и 

цветя в саксии под надслов “Ще потърпя, за да пораснеш“. За учениците от начален етап бяха орга-

низирани състезателни игри, в които се изискваше търпение. Седмицата беше закрита със споделяне 

на кратки разкази, приказки, мъдрости, притчи, цитати за търпението. 

Април 2022г. 

 

    Учениците от СУ „Васил Левски“ гр. Опака участваха в различни извънкласни инициативи посве-

тени на различните етноси в България на тема „Първо сме деца, после сме различни“. Учениците се 

запознаха се с традициите и празниците на различните етноси, като изготвиха тематично табло, нап-

равиха презентации за празниците. Беше направен кът, в който бяха включени носии и аксесоари за 

различните народности. 
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Завършване на випуск 2022г.: 

СЕПТЕМВРИ 2010г. 

 

 

МАЙ 2022г. 
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