
О, майко моя, родино мила, 

защо тъй жално, тъй милно плачеш? 

Гарване, и ти, птицо проклета, 

на чий гроб там тъй грозно грачеш ? 
  

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, 

затуй, че ти си черна робиня, 

затуй, че твоят свещен глас, майко, 

е глас без помощ, глас във пустиня. 
  

Плачи! Там близо край град София 

стърчи, аз видях, черно бесило, 

и твой един син, Българийо, 

виси на него със страшна сила. 
 

Гарванът грачи грозно, зловещо, 

псета и вълци вият в полята, 

старци се молят богу горещо, 

жените плачат, пищят децата. 
  

Зимата пее свойта зла песен, 

вихрове гонят тръни в полето, 

и студ, и мраз, и плач без надежда 

навяват на теб скръб на сърцето. 
Христо Ботев 
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Вестник на СУ “Васил Левски” гр.Вълчи дол 
 

 

 

 

 
 

 

 

144 години  

от обесването на  

Апостола на свободата 

144 години  

от загубата на цял един народ 

144 години 

 от „Да бъдем равни с другите 

европейски народи зависи от нашите 

собствени задружни сили“ 

144 години 

 всенародна почит, уважение и 

признание 

144 години 

идол, величие и памет 

144 години „...и още много ще бъдеш 

във времето и то ще е в теб. 

 



 

Учениците и учителите от Средно училище „Васил Левски” – гр.Вълчи дол, 

отбелязаха тържествено своя патронен празник 
 

 

 

 
Изложби с портретни рисунки на Левски, сътворени от наши ученици, бяха подготвени и 

в двете сгради на училището. 

На 17 февруари  в двора на училището ученици, учители и 

гости почетоха паметта на Апостола с минута мълчание на 

фона на траурна музика, поднесоха венци и цветя при 

паметника на великия българин пред входа на училището. 

 Гости на тържеството бяха кметът на община Вълчи дол 

Тошко Янев, Димитринка Димитрова – заместник-кмет и 

Костадинка Петкова – секретар на община.  

С кратко слово Марияна Митева, директор на СУ „Васил 

Левски”,  откри патронния празник, поздравление по този 

повод поднесе и кметът Тошко Янев.  

Учениците от начален етап на обучение отбелязаха 

празника по класове, като попълваха работни листи с въпроси 

за живота и дейността на Апостола. Тържеството продължи с 

литературно-музикална програма под надслов „Минута за 

поклон”, подготвена и представена от ученици от първи да 

четвърти клас. Програмата включваше автобиографични 

бележки, стихотворения, песни и танци на групата за народни 

танци. Децата имаха възможност да изгледат и игрален филм, 

посветен на Левски. В края на тържеството бе открита стаята 

за занимания по интереси „Вълшебно царство – играя, уча и 

творя”, а всички присъстващи бяха поканени да я разгледат. 



 

Учениците и учителите от Средно училище „Васил Левски” – гр.Вълчи дол, 

отбелязаха тържествено своя патронен празник 
продължение 

За учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение празникът продължи 

с тържествен концерт в актовата зала. Зрителите се насладиха на песните „Къде си вярна, 

ти любов народна?” и „Левски, Апостоле” в изпълнение на вокална група „Медени 

звънчета”.  Беше представена драматизацията  „Разпит на Васила” в изпълнение на 

ученици от седми, осми и дванадесети 
 
клас. Седмите класове танцуваха на фона на 

народната песен „Руска си вода налива”,  изпълнена от Таня Докторова. Учениците от 

пети и десети клас представиха литературно-музикалната композиция „Ти ни трябваш и 

днеска, Апостоле”, изградена в три части: мисли на известни българи за Левски, 

стихотворения за Дякона и идеи на самия Апостол. Група от шести, осми и единадесети 

клас представиха танца „Темная мъгла паднала”, а Таня Докторова, в съпровод на 

Костадин Докторов, изпълни  любимата песен на Апостола „Отдавна ли си, момне ле, 

калугерица”. Концертът завърши със Северняшки танц, изпълнен от група за народни 

танци към нашето училище. Последните думи на водещите на тържеството: „Сега той е 

просто една улица, един площад, един град, име на училище”  и  „Ще пазим скъпото име. 

Ще го носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета 

му велик навеки” доказват пророческите думи на друг велик поет и революционер – 

Христо Ботев: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира”. Левски ще остане 

завинаги в нас със своята смелост и отдаденост на делото, с качествата си на ненадминат 

организатор и стратег в националноосвободителната епоха, символ на непокорния и 

вечно търсещия човешки дух. 
 

Мария Михалева 

 

    

    

    
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У Ч Е Н И Ч Е С К О  Т В О Р Ч Е С Т В О  

Васил Левски 

Живял е някога 

във нашата земя 

най-смелият човек 

на света. 

 

Левски се е казвал той 

и бил наш герой. 

Да ви разкажа ще е чест за мен 

от първия до последния му ден. 

 

Във Карлово роден, 

за монах провъзгласен, 

от съдбата несломен, 

към свободата устремен. 

 

България обикалял навред, 

говорил на хора безчет, 

за свобода едничка мечтаел  

и на България я желаел. 

 

Във Къкринското ханче го 

заловили 

и го измъчвали и го били, 

но не продумал предателска 

реч, 

вярвал, че България ще е 

свободна във веч. 

 

Пред смъртта бил с кокиче в 

ръцете, 

с това нежно цвете 

на бесилото го увесили 

и българските усмивки 

изтрили. 

Георги Петров 6
А
 клас 

Васил Левски 

Левски е човек велик, 

всички се прекланят пред неговия лик. 

Жертвал се е за свободата, 

без да иска никаква отплата. 

 

Левски е с делата си достоен 

подвигът му с почит е удостоен. 

Той е нашият  Апостол  на свободата, 

няма от него по-смел на земята. 

 Христиан Христов, 5
А
  клас 

Портрет на Васил Левски 

Компютърна графика 

Михаела Василева 7
А
 клас 



Доброволчеството в нашето училище – една благородна кауза,  

много последователи 
 

      В края на  месец ноември 2016 г. в Средно училище „Васил Левски”, град Вълчи дол беше създаден 

Доброволчески клуб „Усмивка”. Той е отворен за ученици от всички класове от прогимназиален  и  гимназиален 

етап. В момента най-активни са двата седми класа, девети и единадесети „а” клас. 

      Още на първата сбирка бяха предложени  инициативите през месец декември. За да могат по-лесно да се 

обсъждат текущи задачи и за връзка с всички доброволци  беше създадена страница във Фейсбук (затворена 

група). Клубът беше регистриран и в най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org. 

откъдето получаваме ежемесечно предложения за инициативи. 

     През месец декември бяха реализирани няколко инициативи:  

1. Подготовка на картички и поздравителен адрес по повод  международния ден на хората с увреждания – трети 

декември. С помощта на учениците от третите класове и техните класни ръководители Красимира Петкова и 

Златка Иванова беше подготвена кратка програма на тема „Приятелството” и хората с увреждания  от нашия град 

бяха приятно изненадани на тяхното тържество на 2.12., където доброволците им поднесоха символичните 

подаръчета като подадена ръка за помощ при необходимост.  

2. По повод коледните празници доброволците организираха щафетно четене на коледни приказки с учениците от 

начален етап. То беше повод да се поговори с децата за предстоящите празници Бъдни вечер, Коледа и Нова 

година и традициите свързани с тях – коледни подаръци и сурвакане. Малките ученици бяха приятно изненадани 

с коледни картинки за оцветяване от библиотекарката Диана.  

 3. Доброволците участваха и в подготовка на сувенири (картички и играчки за елха) с учениците със специални 

образователни потребности. След това подредиха щанд на коледния базар, за който бяха подготвили и домашни 

сладкиши. Със спечелените средства се закупиха лакомства, които във вид на коледни торбички бяха поднесени 

на децата.В инициативата активно участие взеха и ресурсните  учители по проект „Включващо обучение”.  

4. Доброволците се отзоваваха и на молби на колеги и служители за помощ при организирането на различни 

мероприятия. Така те помогнаха за подреждането на книги в библиотеката  и на сувенири на коледния базар, бяха 

на разположение и по време на спортното състезание „Мама, татко и аз”, организирано от началните учители. 

5. На 10.12.2016 г. избухна цистерна с пропан - бутан от дерайлирал влак близо до  гарата в Хитрино, Шуменско. 

Трагедията на хората от селото развълнуваха и нашите доброволци. Те взеха решение да разпространят призив 

сред всички ученици, като ги приканят да пуснат съобщение на обявения национален телефон 1466. 

      Тази година месеците декември и януари бяха необичайно студени и трудни както за хората, така и за 

бездомните животни. Състрадателни по душа, доброволците се заеха да раздават флаери в града, които 

призоваваха гражданите предназначената за изхвърляне храна, в случаите, когато е подходяща да бъде оставяна 

на разположение на бездомните животни. Това се случи непосредствено след коледната ваканция. 

     По повод патронният празник на нашето училище – седмица преди 19.02.2017 г. доброволците отново 

организираха четене в библиотеката, този път на книжката „Аз съм Левски”. Малките ученици научиха повече за 

живота и дейността на този велик българин. 

    Активно се включваме и в инициативите на националната платформа TimeHeroes.org. За месец март 

подготвяме две инициативи : почистване на зелените площи в и около града по повод 21.03.  –   Световния ден на 

горите и разпространение на призив сред гражданите да участват в световната инициатива срещу глобалното 

затопляне „Часът на Земята”, като изгасят осветлението в техните домове за един час на 25.03.2017 г.  

Мария Михалева –  

ръководител Доброволчески клуб 

     
 

           
 

      



22 февруари – Ден против насилието в училище 

 

Всяка последна сряда на месец февруари честваме 

Световния ден против тормоза в училище, популярен още 

като Ден на розовата фланелка. Интересна е историята на 

празника, който набира все по-голяма известност у нас. 

През 2007 год. деветокласник от Канада се появява на 

откриването на учебната година, облечен в розово поло. 

Така той си навлича обидите и подигравките на по-

големите момчета, които успяват да го докарат до плач.  

Двама ученици - Дейвид Шепърд и Травис Прайс стават 

преки свидетели на тормоза. На следващия ден те решават 

да купят 50 розови тениски и да ги раздадат на 

съучениците си. По този начин децата изразяват своята 

подкрепа и съпричастност към тормозеното момче. 

Оттогава инициативата набира все по-голяма популярност сред младежите и бързо 

се разпространява из хиляди училища по целия свят. 

За поредна година учениците от СУ „Васил Левски” се включиха в честването на 

Деня против насилието в училище. Всеки един ученик се включи в отбелязването на деня 

чрез закачване на символична розова фланелка на ревера си. Изготвено бе информативно 

табло с конкретни стъпки за комуникация, с превантивна насоченост в провокативни 

ситуации. За финал на мероприятието бе организирано масово пускане на розови балони 

в знак на съпричастност към жертвите на тормоза в училище и в знак на неприемане на 

всеки акт на грубост, насилие, нетолерантност. 

Гинка Савова 
 

                    
 

       
 

           
 


