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РУБРИКИ:
Училищен живот

Отг. Здравка Петрова
История и настоящe 

Отг. Мирко Попов
Зорка Христова

Природата от А до Я
Отг. Мария Райковска

Езикова страница
 Отг. Стефка Костадинова 

Забавна математика  
Отг. Евгения Илиева

Детско творчество
Отг. Елена Георгиева

Библиотечно-информационен 
център      Отг. Елена Пенишева
Младежка култура

     Отг. Християна Червенкова
Шахмат      Отг. Димитър Илчев
Референдум. Училищно 
настоятелство             Отг. Елена 
      Пенишева и  Здравка Петрова
Забавна страница

Богдана Стамболова

Нови открития за живота 
и делото на Апостола напра-
виха през последните години 
историци от Национален му-
зей „Васил Левски“ в Карлово.  
Всички новооткрити докумен-
ти са събрани в книга, нарече-
на „Нови документи за издир-
ването и следствието срещу 
Васил Левски и участниците в 
Арабаконашкия обир”. 

Първият от тях е неизвестна 
досега снимка на  Апостола от 
архив в Истанбул. Фотография, 
в която за първи път Апостолът 
се вижда почти в цял ръст. Раз-
личава се дори, че е имал джо-
бен часовник, по европейски. 

148 години  
от обесването на Левски

Вероятно снимката е правена през май-юни 1872 г. в Буку-
рещ след Общото събрание на БРЦК. Изглежда, че от нея е 
изваден известният  малък портрет на Апостола, поставен в 
елипса, по който, както  досега се смята,  Левски е издирван 
от турската полиция.

Сред документите е открит и протокол от разпитите 
на заловените, датиран от 1 ноември 1872 г. – вероят-
но първият документиран разпит. От архивната единица 
в Истанбул става ясно, че турската власт е разполагала 
с широка агентурна мрежа, била е наясно с комитетска-
та организация, знаела е много за Левски и Ловешкия 
комитет и дълго преди Арабаконашкия обир е следила 
дейността на комитите.Протокол от издадените присъди, 

София, 13.11.1872 г.

Дарина Ковачева, 4 в клас
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             Мирко Попов – учител по история и цивилизации

Следват писма от Каравелов до Левски, кои-
то са задържани още преди да стигнат до адре-
сата си. Има докладни от Мазхар Паша, изпра-
тени от София до Цариград, кореспонденция с 
дунавския валия, който дава информация как се 
държат заловените пред комисията. 

Открити са доказателства, че Димитър Общи 
е направил опит за самоубийство. Сред протоко-
лите има описания на личните вещи на всички 
обвинени. Става ясно, че първоначално са произ-
несени четири смъртни присъди, но са изпълне-
ни само две – на Левски и Димитър Общи. Оста-
налите са били заточени по затвори в Мала Азия.

Новата снимка на Апостола
Изложение от смъртната присъда на В. Лев-

ски със султански указ от 02.02.1873 г.

Ученици от четвърти и пети клас изготвиха  
свои книжки и постери  с епизоди от живота 

и делото на Апостола, споделиха мисли  
и рисуваха портрета му 
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Стелиян Николов, 4 б клас

Дарина Ковачева, 4 в клас
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Велислава Владимирова, 4 б клас Антон Боев, 4 б клас

Стилян Николов, Антон Боев, 4 б клас
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Татяна Пеева, 4 б клас

Ясен Топузлиев, 4 б клас

О, Апостоле, името ти  е свято за нас, а 
смелостта ти - пример. Издирван от турски 
заптиета, ти кафето си им поднасял без 
страх, гледал си ги в очите и разговарял с  
тях. Три пъти си избродил поробената ни 
родина, за да дадеш от твоята смелост  на 
другите. Събудил си народа от робския му 
сън и създал си тайни комитети. Преслед-
ван от враговете, но обичан от  народа и 
носен в сърцата на  всички. 

Прекланяме се пред теб, Апостоле! 
Светлите ти очи вдъхват  кураж и надеж-
да, и увереност, че родината ни има с как-
во да се гордее. Саможертвата ти ни за-
дължава да обичаме България като теб. 
Затова на паметниците, във всяко кътче 
на родината, ти поднасяме цветя и своята 
любов завинаги.

Ясен Топузлиев, 4 б клас
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Красимира Стоянова, 5 г клас Борис Иванов, 5 в клас

4 в клас
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ЦДО - 5 б, в клас

ЦДО, 4, 5 а клас
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Стефани Стефанова, 4 клас Никола Тодоров, 4 в клас

Стела Бенин, 4 а клас Елена Златанова, 4 в клас

Мариела Коритарова, 4 клас

Диана Некит, 4 а клас
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Стела Бенин, 4 клас Николета Антонова, 4 а клас

Калоян Георгиев, 1 б клас

ЦДО - 1 а, в клас
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Елинор Ячева, 1 б клас

Калоян Георгиев, 1 б клас
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Елена Панчева, 1 б клас

Рая Заркова, 1 б клас
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Ученици от четвърти „в” и „г” клас 
представиха драматизации  

по разкази за Левски от книгата 
„Апостолът” на Маргарита Русева

В седмицата 22-28 февруари с учениците от 
4 „в” и „г” клас четохме разкази за Левски, които 
после пресъздадохме в две драматизации. Кни-
гата на Маргарита Русева „Апостолът” докосна 
децата с простодушния си и напевен тон, където 
отначало се говори за детските години на Васил, 
после за ученичеството му, та до съзнателната 
му възраст, когато героят не жали ни младост, 
ни свобода, стига да се осъществи мечтата му за 
свободна България.

За драматизация си избрахме разказите „Оре-
хът” и „Сватбата на Яна”, от които ви предлагаме 
и откъси. Актьорската игра постави учениците в 
една необикновена ситуация, която изискваше 
усет и съобразителност за много неща, но те се 
справиха добре, макар и с цената на немалко ре-
петиции. Затова пък всички бяхме много горди от 
показаното пред публиката. Надяваме се така да 
го е оценила и тя и това да е една от многото бъ-
дещи артистични изяви на групите и занапред.

4 в клас 4 в клас

4 в клас 4 в клас
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Орехът
Маргарита Русева

/Откъс/
„…Пред къща със спретнато дворче, в чемши-

ри и цветя, мама Гина гледа към децата. В ръцете 
си държи най-малкия Петър, а за полата я държи 
малката Мария.

– Мамо, нали Петър има сини очички като 
моите-дотичва Васил.

 – Да, сине, като твоите. А ти що щеше на оре-
ха?

 – Ами то плачеше, мамо, за орех.
 – Ех, на мама добрата душица. 
Личицето му засиява от радост.
 – Отивам да правя лодчици на Марийка на 

поточето…”

4 в клас

4 в клас

4 г клас 4 г клас
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Елена Пенишева – библиотекар

Сватбата на Яна
Маргарита Русева

 /Откъс/
 „… Две жени оправят дрехите и накитите на 

Яна. Тя е само на 14 години и разбира се много 
притеснена.  Гина сгъва за последно и нарежда:

–  Таз шевица, Яно, е за берекет, за бяло жито, 
червено вино, масло и мед. Тази е за късмет. Тук 
пък има за здраве и любов. Да ги нареждаш по 
делници и празници. Мама и баба тъй ми заръч-
ваха, сега аз на тебе, а после ти на своите деца. 
Запомни ли?

Трите момчета, Васил и по-малките Христо и 
Петър, стоят прави и слушат. Мария и тя до пола-
та на майка си.

Иван, седнал на миндера, опрян на възглав-
ниците, говори:

–  Яно, на мъж се не руши рахата. 
Гина се намесва:
–  Всичко съм ѝ казала, Иване. Тя наша Янка 

е кротана, ще прави всичко що мъжът ѝ рече…”

4 г клас 4 г клас

4 г клас 4 г клас

4 г клас 4 г клас
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„Васил Левски – Дяконът”
Викторина

С малко известни факти и събития от живо-
та на Дякона Левски се запознаха учениците от  
4 „б” и „в” клас по повод на викторината, посве-
тена на най-великия син на България. В предва-
рителната лекция те слушаха за пребиваването 
му в Пловдив и неговия учител Йоаким Груев, 
за църквата, в която той пее четири години и е 
ръкоположен за дякон, за приятелството му с 
другия голям революционер Христо Ботев, за 
приятеля му отец Матей – Миткалото и други за-
бележителни моменти от живота на неуловимия 
Левски. 

Самата викторина премина в условия на 
голяма надпревара кой ще познае верния от-

говор. Радостен беше факта, че децата бяха 
запомнили почни всяко нещо, което им беше 
казано в лекцията. Отдадоха дължимото ува-
жение и на смелата му майка Гина, която с 
риск да ѝ бъде отнет живота, многократно е 
премълчавала истината за своя син и така го 
е запазила за делото до 36-та му година. Пре-
клонение пред героизма ѝ се четеше във всяка 
тяхна дума, когато сами разказваха историите, 
свързани с нея.

148 години от неговата смърт, а все едно е 
било вчера! Така се вълнувахме всички, така 
чувстваше липсата му всеки от нас.

Светла да е паметта ти, Апостоле!

Елена Пенишева – библиотекар
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Един е Левски
Ден след ден си мисля
за Апостола на свободата,
станал спасител наш на земята.
Просяк, рибар, търговец, 
с лице изпито и винаги скрито,
неуловим по дух,
недостижим по смелост.

В сърцата ни остава,
защото за свобода говорел
и не за слава,
а защото сърце голямо имал
и за България през огън минал.
Книга за историята разгърни,
написаното в нея, детенце, запомни,
че един е Левски, знай,
и живота си отдал докрай.

Мария Калибацева, 4 клас

Елена Пенишева – библиотекар

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com

Честитим рождените дни на всички, родени през 
тази седмица, с пожелание за здраве и успехи! 

РЕФЕРЕНДУМ. У ЧИЛИЩНО Н АС ТОЯТЕ ЛС ТВО


