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ГОДИШНИНА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА АПОСТОЛА
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ИЗД АНИЕТО
ПОДГОТ ВИХА:

СИП
МЛАД ЖУРНАЛИСТ
Вестник “Ведбал” е
носител на 2.
награда от
Националния
конкурс “Стоян
Михайловски”

С чувство на уважение и
обич тази сутрин бе
отбелязана
141
г о д и ш н и н а
о т
обесването на Апостола.
С ъ с
с и л н и
и
и з к л ю ч и т е л н о
въздействащи думи г-жа
Ти м ч е в а
п р е дс т а в и
делото на този най-велик
българин
за
всички
времена.
Мило
и
затрогващо прозвучаха
стиховете, изпълнени от
Александра Николова и
Александра Петрова от
1.а
клас
и
Натали
Мирославова от 4. клас.

Джулия от 6.а клас
декламира авторското си
с т и х о т в о р е н и е
„Неугасващият пламък”.
Още 13 ученици от
училището, вдъхновени
от личността на Левски,
н апи саха
есета
и
стихотворения. Всички
те
са
поставени
в
и зготвени я
от
преподавателите по БЕЛ
В. Крумова и В. Асенова
и преподавателката по
история и цивилизация
И.
Б о р и с ов а
кът,
посветен на Апостола.
Помощник директорът г
-жа
Гр.
Ангелова
поздрави и
б л а г о д а р и
н а
участниците
във
възпоменанието,
като
подари
портрета
на

Левски с неговите завети
и по една многоцветна
химикалка на всички
творци.

ИНИЦИАТИВА НА МКБППМН
На 20.02.2014 година
Местната комисия за
б о р б а
с ре щу
противообществените
п р о я в и
н а
малолетните
и
непълнолетните/
М К Б П П М Н / ,
съ вм е ст но
с
РУ
„Полиция“,
гр.
1

Бе рковица
и
Общински съвет по
наркотични вещества,
гр. Монтана (ОСНВ)
с т а р т и р а х а
п р е в а н т и в н а
к ам пания
за
превенция
на
употребата
на
наркотични вещества.

Във Второ основно
училище
„Христо
Смирненски“
-

ИЗРАБОТВАМЕ
МАРТЕНИЦИ

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА
В ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ

Седмокласниците от нашето училище
посетиха докуманталната изложба,
подредена в Етнографския музей.
Учениците имаха възможност да се
запознаят със събитията, случили се по
време на Освободителната война.
Акцент в изложбата е освобождението
на Берковица.

П о
п р о е к т
„ П о д о бр я в а н е
на
качеството
на
образов анието
в
средищните училища
чрез въвеждане на
ц е л о д н е в н а
организация
на
учебния
процес” в
дейностите
по
интереси децата от
ПИГ с усърдие и
вълнение изработват
мартенички.

ИНИЦИАТИВА НА МКБППМН
п р од ъ л ж ен ие о т с тр . 1

Берковица гостите от
ОСНВ,
г-жа
Мая
Димитрова и г-жа Ваня
А л е к с а н д р о в а ,
представиха
на
вниманието на децата
презентация на тема
„Психоактивните
вещества“, след което
учениците
имаха
в ъ зм ож н ос т
да
се
запознаят
с
филма
„Марихуана“. Накрая на
присъстващите
бе
представена
и
презентацията „Зависим
-независим“, която бе
особено въздействаща и
представи двете страни
на
употребата
и
неупотребата в снимки.

На децата бе дадена
възможност не само
да задават въпроси,
но и да участват
активно по време на
презентациите.
За
изявилите се ученици
имаше и награди.
Всички деца получиха
м н ож е с т в о
материали и
брошури.
У ч и ли щ е т о
п о л у ч и
плакати,

т
я
л
о
.
За
п р ев е н ци я
на
употребата
на
наркотични
вещества
активно
работи
Зоя
К р ъ с т е в а
–
педагогически съветник
в учебното заведение. В
часовете по гражданско
образование
г-жа
Кр ъс т ев а
пр ов еж да
беседи,
дискусии
и
анкети
с
цел
запознаване на децата с
огромното
поражение,
което
нанасят
психоактивните
вещества
върху
човешкия организъм.

представящи нагледно
как влияят основните
групи
наркотични
вещества
върху
органите в човешкото
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БАБА МАРТА
По проект „Подобряване
на
качес тв ото
на
образованието
в
средищните
училища
чрез
въвеждане
на
целодневна организация
на учебния процес” в
дейностите по интереси
децата
от
ПИГ
изработиха мартенички,
които
днес
бяха
предложени
на
първомартенския базар.

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО"
Обучителен семинар по проект „Еднакви в многообразието”,
финансиран от ЦОИДУЕМ, се проведе във Второ основно
училище „Христо Смирненски” – Берковица. Лектор беше д-р
Йосиф
Нунев
–
преподавател
в
СУ.
Семинарът започна с легенда за произхода на ромите и филм
за ценностите на ромския етнос. След това лекторът подробно
запозна учителите
със
самоопределянето, груповото
разнообразие и културното наследство на ромите.
Интересни
за присъстващите
бяха
интерактивните
упражнения, предложени в процеса на работа, и дискусиите
по
н а боле ли
п р обле м и
в
р ом с к а т а
общ н ос т .
В третия модул на обучението бяха засегнати важни въпроси,
свързани със социализацията на ромските деца и технологията
за работа с ромските семейства.
Честта му никога не ще погазим

ВАСИЛ ЛЕВСКИ—НЕУГАСВАЩ ПЛАМЪК
КОНКУРС

Към берковския балкан загледан
замислих се за родното ни минало.
Че на герои съм наследник предан,
по стъпките вървя на времето изминало.

Българин
На бялата варосана стена
портретче мило гледа ме насреща.

Долепих си аз ухото до земята,
а тя ми заговори с меден глас
за реките, планините и полята,
за родния ни златен житен клас.

На гвоздейчето прикрепено е едва,
но поглед мил ме винаги посреща.

За хилядите български борци
жертвали се те за свободата.
За наште ненадминати творци
във стиховете вплели правдината.

Луната в ясните сини очи,
слънцето във златните коси,
волята, изписана в лицето,

Пред погледа ми лик се появи
Лик мил и скромен оживи се
Гласът му в тишината се изви.
Тъй силен е! И ти го чу, нали?

отразяват любовта в сърцето.
Любовта към нашата земя,
към родните простори и балкани,

Във сините му огнени очи
любов народна ясно се четеше.
Слънцето във русите коси
като ангел бе, ореол блестеше.

към българския дух и свобода,
към хората от игото сковани.

Образът на Левски е пред мен.

Ето вече век и половина

Апостолът е той на свободата.

ликът му ни насочва и крепи.

Пазим свято искрените му слова

Ето че след толкова години

за силната му вяра в правотата.

името му свято в нас гори.

И гордеем се с делото му ний.
В сърцата името му пазим.

Закачено на стената ми позната

Смелостта му времето не ще отмий.

портретчето на Левски все стои.

Честта му никога не ще погазим.

Живота си е дал за свободата
Тихомир Тихомиров Тодоров – 7. клас

и делото му свято ти помни.
Анелия Рениева – 5.б клас
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Да бъдем негови достойни наследници
„Името ми е Васил, от Карлово съм. Занятието ми е да облекчавам съдбата на
българите и аз обикалях, за да давам вяра и упование в бъдещето …”
Дяконът е минал и тук, през нашия град и това поражда нашия местен патриотизъм.
Гениален ум, искрена любов към хората. „Лъвското” му име го описва най-точно. Нима има
някой, който да не е чувал за подвизите му или за това, че той е дал живота си за
извоюването на свободата, която имаме сега. Силният характер, будният му ум, несломимият
дух и неизмеримата му смелост са го направили безсмъртен. Когато става дума за Апостола
на свободата у нас възниква трепет пред делото му и пред живота му.
„Ние сме във времето и времето е в нас, то ни превръща и ние го превръщаме.” Тези
думи ще останат в сърцевината на човешката мисъл завинаги.
В основата на неговата личност е желанието да облекчи съдбата на народа ни и да
предаде вяра и надежда в по-доброто бъдеще. Сам Левски казва: „Ще имаме едно знаме, на
което ще пише: Свята и чиста република.” Това е надеждата, че можем да бъдем един
сплотен народ, да градим желаното бъдеще. Да не робуваме, а да бъдем горди и достойни
хора. Собственото си място в живота Левски определя така: „Ако спечеля, печеля за цял
народ, ако изгубя, губя само мене си.” Няма друга личност от нашата история, която да е
толкова чиста и свята. И в сърцето на всеки българин винаги трябва да има една, макар и
малка частичка, искрена благодарност и преклонение пред Васил Левски – Апостола на
свободата.
Нека нито един от нас никога да не забравя името на великия българин Васил Левски!
Нека се гордеем, че сме българи! И да бъдем негови достойни наследници.
Вероника Мирославова Стефанова – 5.а клас

Име на светец!
Апостол, Дякон, Джингиби, патриот! Както и да го нарека, неговото име е име на
светец! И неслучайно е избран през 2007 година за най-великия българин на всички
времена. Питам се какъв човек може да бъде той, който... "под вънкашност чужда и под
име ново, със сърце порасло и за кръст готово" е посветил себе си на България. Тези
стихове извикват у мен представа за един невероятен дух, непобиращ се в рамките на
нищо познато. Неговата мисъл е била «за чиста и свята република». Колко ни трябваш днес
именно такъв, Апостоле! Думите ти "Ако спечеля, печеля цял народ. Ако загубя, губя само
мене си" доказват, че не търсил собствени облаги, а свобода и равенство за всички. Ти
превърна от мечтание в необходимост и цел онази "чиста и свята република", която днес
носим в сърцето и ума си, която пазим и защитаваме, както пазим името българин.
Думите, които си изрекъл "Ние сме във времето и времето е в нас" сякаш са
предрекли твоето безсмъртие, прелетяло през годините до нас.
Природата рядко влага в един човек толкова много добродетели. Рядко храбрите и
дръзките са благородни, властните са безкористни, а даровитите са скромни. В Левски
всички тези качества са събрани в едно неповторимо светло съзвучие.
Взискателен към другите, но най-много към себе си. Душевната му чистота служи за
огледало на всички. Само с това може да се обясни, че става водач, без да има властния
характер на Стамболов и Бенковски, хайдушката слава на Хитов, огненото перо на
Раковски или пък литературната дарба на Каравелов. Той водеше хората чрез магията на
своята цялосто завършена личност.
Аз се гордея, че съм родена в страната, която е родила този велик човеколюбец.
Благодарение на такива българи като него сме свободен народ. В представите на всеки от
нас той е урок по родолюбие. Той е велик и ще остане безсмъртен в сърцата ни, защото е
примерът, който трябва да следваме. Апостолът е надежда на всички българи. Неговото
име се превърна в причастие за всекиго от нас.
Неговото име е надежда за нашето светло и по-щастливо бъдеще!
Александрия Константинова Русимова, 6.а клас
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Неугасващият пламък

Пред теб се чувствам дребна

В ден като другите, ала не съвсем,
аз вървях си към класната стая,
за миг се обърнах към стената до мен,
и замлъкнах ... ликът ме замая!

Апостоле, пред теб се чувствам дребна
макар и ти да си един от нас.
И винаги,когато те погледна
в очите сиви - потрепервам аз!

В оная картина ,дето тук от години виси,
случайно се вгледах и със сълзи в очи,
изкрещях - Хора ,спрете! Апостола туй е!
Апостола тук от години стои!

Предателство, събрало ветровете
на алчността и тъжен робски страх!
Не ще измият даже вековете

О, братко, как могла съм аз толкова време,
да минавам край тебе със слепи очи,
а портретът е бил тук през цялото време.
Апостоле, виждам, над нас още бдиш!

вината ни пред теб - омразен грях!
''Умря""-си казаха най-сетне турците,

Заслепени от чужди величия,
забравихме наште велики царе,
забравихме как за живота ни в бой,
са загинали като теб велики мъже!

но не познаха...

Портретът ме гледа с печално лице,
а в погледа негов се сякаш чете,
"Върви напред, ти, мое дете,
върви наред и учи се!"

Днес горди сме, че тука се роди

Защото днес живееш сред народа,
когото си събудил ти за свобода.

такъв безстрашен и велик човек,
че той е с нас, сред нашите борби
в борбите ни за правда и за чест.

Недей да се кланяш пред чужди царе,
недей за чуждиците гръб да превиваш,
те търсят тук свой интерес,
а ти ще се трудиш за трима!

За кой ли път във Лъвския ти скок
днес търсим жадно смисъл и опора.
А ти ни даде простичък урок

Бори се за своята правда,дете,
не спирай, бори се,
така, както аз преди време не спрях,
та ти днес да имаш Родина!

до смърт да си останем честни хора!
Теодора Тодорова Андреева – 6.а клас

Джулия Недкова Георгиева – 6.а клас

Спи, Дяконе

За всички нас е най-велик

Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Остани във гроба си незнаен!
Ти добре си тамне виждаш нашия живот нетраен.

Левски, нашият герой,
срещу турско робство борил се е той.
С лъвски скок в историята познат е
той умря, но делото му свято е!

Не виждаш майките,
които днес не раждат.
Старите хора край кофите смет.
Бащите безхлебни, а джобовете празни.

В робство и неволя беден се родил,
но сърцат пораснал малкият Васил.
Никога, пред никоя беда не се уплаши
и навек остана в душете наши.

Децата са на изчезване.
Селата са мъртви, градовете пусти.
Строим мостове, хотели, центрове,
а за тебе мислим само на деветнайсти.

Днес България свободна е
и всеки тачи неговия лик
за делото народно той бори се
затуй за всички нас е най-велик.

Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Добре си там под тази черна пръст.
Завиждам ти за туй, че не дочака
мечтите си, разпънати на кръст.

Моника Добромирова – 5.а клас

Валери Ангелов Митов - 5.а клас
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Великият Левски
Васил Левски е борец за свобода. Роден е на 18 юли 1837г. в град Карлово и
го обесват на 18 февруари 1873г. Бил е с очи сини, почти сиви, коса руса, а в
погледа му се криела смелост. Цялото име е Васил Иванов Кунчев. Получил
прозвището “Левски” (“Лъвски”), когато прескочил огромен ров.Той ходел по
градове и села и създавал комитети. Криел се от турците под много имена като:
Дидьо Пеев, Стан Станчулеску, Руси Веледи Рачов и много други. Едни от найсилните му думи: „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене
си.“ и до днес се повтарят от неговите потомци. Васил Левски живеел в бедно
семейство и когато бил на 7 - 8 годишна възраст останал без баща. Първоначално
учил в гр. Карлово, но вуйчо му го завел в Стара Загора. За да продължи да учи, се
спазарявал тук-там за работа. Станал калугер под името Дякон Игнатий.
През 1862 година той се отказал от калугерството и се отдал на
бунтовническата дейност. След смъртта му неговото име е възпято в много
разкази и стихотворения. Ние, неговите наследници, трябва да се гордеем с този
велик революционер и боец за правда и свобода.
Всеки от нас трябва да се бори да продължи святото му дело.
Христа Иванова – 5.а клас

Васил Левски - неугасващ пламък
Има имена на хора, които научаваме от най-ранна възраст. Такова име за
българите е Васил Левски, Апостола на свободата. Пожертвал себе си изцяло, той
заменя монашеското уединение на дякон Игнатий с рискования живот на борец
за свобода, независимост и човешко равноправие.
Запленен от тези идеи той се хвърля в битката, без да чака награда, без да
чака постове и власт.На въпрос Левски отговаря: "Когато българите добият
свобода и човешко равенство, аз няма да заема полагащата ми се най-първа
служба, а ще ида у други поробени народи да правя това, което правя тук и сега".
Това е пример за величието на неговата духовна чистота. Устремен към свободата
българска, той знае, че ако загуби, губи само себе си, а ако спечели, печели цял
народ.
За жалост животът му е твърде кратък, но пламъкът, който разпалва в
народните души и днес грее с неувяхваща сила. Думите му "Да бъдем равни с
другите европейски народи" за мен означават да бъдем задружни и убедени в
собствените си сили. А така ли е? Едва ли! Днес ние сме разделени на сити и
гладни, на сини и червени, на честни и безчестни. И колко си ни нужен, Апостоле,
сега! Ти сигурно си тук, но ние не те виждаме. Може би у всеки от нас живее по
един малък Левски, който само чака да получи шанс и да се опълчи срещу
несгодите и озлоблението днес в България.
Вярвам, че озарени от твоя неугасващ пламък, Апостоле, ще намерим сили и
ще обединим усилия, за да кажем с чиста съвест: Благодарение на нашите
задружни сили ние вече сме равни с другите европейски народи.
Дани Ивайлов Кръстев - 6.а клас
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Цветя ще поставям навек

Васил Левски - неугасващ пламък

Дяконе, защо те предадоха толкова млад?
Защо отиде си така от този свят?

България има много национални
герои. Но над всички се откроява един –
Васил Иванов Кунчев. Той е не само
национален герой. Той е символ но честност
и преданост към Родината, той е символ за
подражание
и
неувяхващ пламък
за
поколенията.

За твоята памет почитана
роним сълзи безчет
от твоята смелост обичана,

Левски работи и се жертва за
България с чувството, че ако загуби, губи
само себе си, а ако спечели, печели цял
народ. Неговата борба „за чиста и свята
република” е пример за подражание на
поколения българи.

нуждаем се ние навред.
Твоят скок ненагледен,
Лъвски – понесе се вест.
За жалост ти си отиде
остави ни сиротни днес!

Левски ни завеща да живеем всички заедно,
независимо от религия и националност.
Всички негови въжделения и мечти, които
преследва са актуални и днес. Затова
неговото
име
и
неговото
дело
ще
продължават да осветяват пътя на България.
Апостолът на свободата ще продължава да
живее в сърцата на всички истински
българи, а пламъкът на делото му ще
осветява пътя ни!

Пред твоите паметни плочи
цветя ще поставям навек.
Дълбок поклон пред паметта ти
Апостоле – ти беше истински човек!
Виктория Костова Костова - 6.а клас

Любослава Георгиева Иванова - 5.А клас

ТРЯБВАШ НИ И ДНЕС, АПОСТОЛЕ!
Всеки пази у себе си едно свидно вълнение, един малък, но до болка
необхватен миг, в който е почувствал България. Видял е успокоителната синева на
родното небе, усетил е успокояващия дъх на родната земя, погалили са го лъчите на
доброто слънце и той се е усмихнал на родината си. Единственото, което осъзнавам
днес е, че днешният българин трябва да бъде като Апостола на свободата, Васил
Левски.
Левски беше обесен, но той остава безсмъртен за поколенията. Той е образът
на добротата, чувствеността, силата, обичта и непреклонния дух да създаваш, да
се бориш в името на своя народ и прекрасната ни родина.
Неговите мисли и изказвания трябва да са пътеводна звезда в нашия живот.
От тях най-силно впечатление ми направиха и ще помня винаги:
“Аз съм посветил себе си на отечеството да му служа до смърт и работя по
народната воля”
“Аз съм се посветил на отечеството си и ще се жертвам за освобождението
му, а не да бъда кой знае какъв”
“Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си”
Мисля си, че във времето, в което живеем, трябва да се роди един Левски,
защото ако в онези трудни времена ни е бил нужен като организатор на всеобщо
въстание, днес ни е нужен, за да се научим да пазим “чистото и свято” име на
нашата страна, което ми се струва напоследък е опетнено.
Да ни покаже, че не трябва да се надяваме само на помощ от другите
държави, а да се трудим по-усърдно и сами да се оправяме. Слушам каква
престъпност се шири в държавата ни и си мисля, че и днес трябва силен водач,
който да предотврати този хаос със своите умения и силен дух, някой като Апостол
Левски. Когато научавам каква лакомия за пари и власт имат хората, се сещам как
Левски записвал всичките свои разходи, макар и съвсем маловажни, в едно малко
тефтерче. Каква пестеливост, каква отговорност е имал Дякона?
Искам да те имаме и днес, Дяконе, като закрилник на доброто. Да те
чувстваме като идеал за обществото. Трябва да те има, за да сме спокойни,
щастливи, по-добри и усмихнати чада на нашата майка земя.
Трябваш ни и днес, Апостоле, за да бъдем по-добри!
Моника Милен Цветкова – 5.а клас
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