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На 19 февруари 2018 г. отбелязахме 145 години 

от гибелта  на  Васил Левски – идеолог и организатор 

на българската национална революция, основател на 

Вътрешната революционна организация (ВРО) и на 

Българския революционен централен комитет (БРЦК), 

български национален герой.  

Всяка година, на тази дата, България скърби за Дякона 

и отдава почит на паметта и делото му.  В двора на 

Средно училище „Васил Левски” в град Вълчи дол 

ученици, учители, официални гости и граждани 

почетоха паметта на Апостола на Свободата. И тази 

година на фона на траурна музика учениците 

поднесоха венци и  цветя при бюст-паметника на 

Васил Левски в двора на училището и се поклониха 

пред величието на неговата саможертва. 

Гости на празника бяха кметът на Община Вълчи дол – Георги Тронков, председателят на 

Общинския съвет – Яна Радева, Мерткан Ибрямов и Димитър Тодоров – заместник-кметове на 

Община Вълчи дол, секретарят на Общината – Костадинка Петкова, Елена Янакиева – 

председател на Училищното настоятелство, Марияна Василева – председател на Обществения 

съвет, Калина Тошкова – директор на Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа. 

Тържествената атмосферата бе повлияна и от стихотворението на Христо Ботев 

„Обесването на Васил Левски”, в изпълнение на Петромир Петров – ученик от VІІ клас.  

Марияна Митева, директор на СУ „Васил Левски”, произнесе слово в памет на Апостола. 

„Продължавайте да следвате заветите на патрона на нашето училище и нека животът и делото на 

Апостола на българската свобода бъдат пример за човешко достойнство, чест и преданост!“ – 

отбеляза в словото си кметът на общината – Георги Тронков.  

 

    
       



Тържествената програма продължи в актовата зала на училището, където „Урок по 

родолюбие с Левски и Ботев“ изнесе Искрен Красимиров. Той представи кратки документални 

филми и поетични рецитали, посветени на националните ни герои.  

                    
Програмата  продължи с песните „Дяконе, дяконе” и „Левски, апостоле” в изпълнение на 

вокална група „Медени звънчета”.  Животът на Апостола, пресъздаден в стихове и музика,   

представиха учениците от гимназиален етап. Много изящество и красота със своя танц показаха 

момичетата от VІІІ клас и участничките от клуба за народни танци към СУ „Васил Левски“. 

Сцени от живота на Апостола  подготвиха  учениците от VІІ клас. Петокласниците представиха 

драматизацията „Разпитът на Левски“. Тържествената програма завърши с поздрав от учениците 

при Обединено училище „Добри Войников“ – с. Победа, област Добрич. Те представиха танца  

„Трицветна плетеница“  и хоро „Арканул“. 

 
 

Снежана КИРОВА, 

учител по български език и литература 

 

 

 
В навечерието на националния празник, 3-ти 

март, когато се навършват 140 години от 

Освобождението на България, ръководството на 

Община Вълчи дол, служители на Общинска 

администрация, учители и ученици поставиха венец и 

цветя пред паметника на загиналите във войните в града и с 

минута мълчание почетоха паметта на хилядите знайни 

и незнайни герои, загинали в името на Отечеството. 

Рецитал, посветен на Националния празник, 

изнесоха ученици от Средно училище „Васил Левски” – 

град Вълчи дол. В празника се включиха и доброволци 

от клуб „Усмивка“. 

Сн. Кирова, 

учител по български език и литература 



„Опознай родния край, за да го обикнеш!” 
 

                                       

 

Девизът на великия писател и пътешественик 

Алеко Константинов „Опознай родината, за да я 

обикнеш” залегна дълбоко в програмата и дейностите 

на клубовете „Родолюбие”(VА  клас, ръководител – г-жа 

Снежана Кирова) и „Краезнание” (VБ клас, ръководител 

– г-жа Мария Михалева) в нашето училище. Двата 

клуба бяха създадени по проект „Твоят час” в началото 

на учебната 2017/2018 учебна година. Сред основните 

цели, залегнали в програмата са запознаване с 

миналото на родния край, възникването и  

формирането на селищата, природните дадености 

и забележителности, оценяване мястото на родния 

край в националната ни история, назоваване на 

исторически и природни забележителности, проява на 

изобретателност и сръчност. Рамо до рамо с познавателните стоят и възпитателните цели 

– формиране на чувства на патриотизъм и привързаност към родния край, толерантност 

към децата от различен етнос, религия и култура, умения за работа в екип. 

В началото на учебната година учениците 

се запознаха с географското положение и 

особености (релеф, климат, площ, етническа, 

възрастова и образователна структура на 

населението, социално положение, етноси) на 

нашия град и населените места в общината,  

работиха с  географска карта и карта на града, 

съставиха маршрути и извършиха обход. По-късно 

опознаха парковете, стадиона и близката местност 

„Кошу баир”.   На 25.10.2017 г. петокласниците, 

заедно със своите ръководители осъществиха екскурзия до град Варна и участваха в урок 

по история и цивилизация на тема „Варненският халколитен некропол и най-старото злато 

на света”, проведен в Учебния отдел към Археологическия музей. Разходката из града ги 

отведе и до катедралата „Св.Успение Богородично”, паметника на цар Калоян и детският 

кът в Морската градина.  



В студените зимни дни се запознаха с 

процеса рециклиране  и изработиха екопроекти от 

отпадъчни материали. Опознаването на родния 

край продължи с часове посветени на историята на 

нашия град и община и  посещение на местното 

читалище и библиотеката към него, където се 

упражниха в търсенето на книги по заглавие, 

автори и отдели. Секретарят на читалище 

„Димитър Благоев” г-жа Цветанка Панайотова ги 

запозна и с различните дейности и ги покани за танцьори в техният състав за народни 

танци. 

В навечерието на националния празник 

малките родолюбци посетиха етнографската 

сбирка на града и изслушаха интересната беседа на 

уредника ù г-н Тодор Чакъров. С местното 

самоуправление, структурата и символите на 

общината пък ги запозна кметът на община Вълчи 

дол – г-н Георги Тронков по време на посещението 

ни в сградата на ОБА на 6 март 2018 г. 

Пътешествията – реални и виртуални на 

участниците в двата клуба, обогатяването на техните знания за културата и религията на 

различните етноси, преклонението пред загиналите за нашата свобода, изучаването на 

историята и традициите на нашето училище  продължава до края на учебната година с 

поставената още в началото заветна цел „Да опознаем родината и в частност родния край, 

за да ги обикнем”; да пътуваме, но и да не забравяме нашите корени; ако сме далече, да си 

спомняме с умиление за родната къща; и да се върнем тук, откъдето сме тръгнали за да 

работим за преуспяването на нашия град или село, за по-добър живот сега и в бъдеще, за 

щастието на децата и внуците ни, тук в нашата родна страна България.  

Мария Михалева . 

старши учител по история и цивилизация 

 

 



     

        

  Примерът на Апостола 

 
Търсим Левски. Чакаме да се появи още един като него, но никога не се замисляме, че 

всеки един от нас може да последва примера му. Животът му е низ от примери, които извисяват 

нацията. Пословични са неговата храброст и скромност. В името на общото дело е бил 

едновременно и добър, и жесток, невидим и бляскав, толкова справедлив, колкото и строг. 

Всички, които са служили на идеята му, са го обожавали. Всички – и селяните прости, и 

Раковски, и Ботев. Потопен в огъня на борбата, никога не е смесвал делото със себе си. Никога не 

е търсел славата, шума, евтините радости, онова красиво, но непотребно себедоказване, което 

обижда народното, на което се беше обрекъл. И страшните, но верни думи, познати на всеки 

българин: „Ако загубя, губя само мене си…“. Може би те най-точно разкриват не само 

революционния му морал, но и съдбата му. Издигат го до такава висота, за да стърчи сам в 

нашата история. Сам като единствен. Кой друг би могъл простичко да каже: „Аз съм Левски“? 

Без сянка на смут или надценяване. Така той остава недосегаем и неповторим. Безподобен. 

Неговото име отдавна се е превърнало в символ на българското – във всяка педя земя, по 

която стъпваме, във всяка глътка въздух, която поемаме. Той е нашата безкрайност. Даде ни най-

чистото усещане за подвига и най-страшното усещане за цената на предателството. За това 

бесилката му стана нашият кръст. Той увисна на нея не само за да спаси България, но и за да я 

събуди. Да й покаже Мечтата, Пътя и Свободата. Да ни покаже, че няма равен на себе си. Ето 

защо за народа той е нещо повече от Героя. Той е Апостолът. 

                Историята ни е велика и паметта ни е нужна. Нужно е да знаем историята си и да я 

помним, за да не повтаряме грешките си. Трябва да помним и героите си, за да имаме примера, 

идеала, който да следваме. Постоянно търсим Левски, защото ни е нужен още един като него? 

Може би всеки един от нас трябва да го потърси в себе си. Всеки може да бъде героят, от когото 

има нужда.  Можем да постигнем много, когато сме едно цяло. Историята ни пази много спомени 

за силата на обединения български народ. 

19 февруари…Майка България застава на колене пред най-скъпия си син, задавена от 

сълзи и от гордост… 
 

Дебора  Живкова VІІІ 
А 

клас 
 

Васил Левски – най-великият българин 
 

Всеки мой сънародник знае кой е Васил Левски. За мен Левски е човек, който е имал 

славен живот. Един човек, който не може да се замени !Аз съм горда, че съм българка и че живея 

в България. Всеки българин се прекланя пред делото на Апостола и носи в себе си частица от 

неговите идеи. Васил Левски е един от най-великите синове на България. Със своите дела и 

подвизи той се бори за справедливост и свобода. Неговата единствена цел е била българският 

народ и свободна България. Този български апостол е казал: „Ако спечеля, печели цял народ, ако 

загубя, губя само мене си“. Васил Левски е човек, който не мисли за себе си, а за цял един народ. 

Той е оставил своето семейство, своя дом и се е посветил на освобождението на България, борил 

се е за чиста и свята Република. Най-великият българин е казал: „Аз съм посветил себе си на 

отечеството си: да му служа до смърт и да работя по народната воля“. Тези слова трябва да ги 

познаваме и следваме и до днес. За мен е чест и се гордея, че произлизам от народ на силни и 

велики хора, какъвто е Апостолът на свободата – Васил Левски!  

 

Симона Маринова – VІІІ 
А
 клас 

 

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



КАКВО ЗНАЧИ ДА СИ ХЪШ? 

 Хъшовете са бедни и презрени останки от героическите чети. Думите им се тровят при 

вида на богатството на румънския град, но те са и презрени в чуждата държава. Тези мъже често 

преминават границата на закона, но никога тази на революционния морал. Хъшовете са честни 

пред Отечеството си и свободата. 

 Тези борци за свобода гордо понасят лишенията и трудностите, защото осъзнават, че “ 

народ без жертви не е народ “, “ България има цял народ от роби, нека има и няколко мъченици 

днес “. Разговорите между хъшовете са за отминали славни битки и събития. Те са израз на 

неугасналия им революционен дух. 

Чрез  мъченическия живот на прокудените в чужбина борци, ние се уверяваме за 

готовността им да продължат делото за освобождението на Родината. Хъшовете са знайните и 

незнайни борци, пожертвали себе си в името на свободата на Отечеството. Ние се прекланяме 

пред саможертвата за България. 

  

Биляна VII б клас 

КАКВО ЗНАЧИ ДА СИ ХЪШ? 

 

Хъш е общо название на българите изгнаници в Румъния от края на XIX-ти век. Думата 

може да означава хайдутин, революционер, бунтовник,  

четник, бездомник. Животът на хъшовете е описан подробно в произведенията на Иван Вазов. 

Българският хъш е отдаден на националната патриотична идея. Мъченикът може да 

загине, но героизмът му остава пример за подражание. 

Героите-мъченици съзнават до болка, че никога отечеството не им е било така мило, както 

когато са вън от него, и никога не им е било така необходимо, както когато бъде изгубено 

безнадеждно. Патриоти и пламенни борци за свободата на родината, хъшовете са осъдени на 

принудително бездействие, на пренебрежение, на глад и крайна мизерия. Но „хъш значи да се 

мъчиш, да гладуваш, да се биеш - с една дума - да бъдеш мъченик. ” Хъшовете са хора със силен 

дух, които не се отчайват от тежкия живот и остават верни на своя идеал. В обобщения образ на 

българския хъш откриваме възторга на националната патриотична идея. Мъченикът може да 

загине, но героизмът му остава пример за подражание на поколенията: „Твоето име ще остане 

славно. Ти си един герой!” 

 Мария VII б клас  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2

