
 

 
                                                                                                                  

                                                                    
 

 

 

  

Васил Левски е псевдонимът, с който е известен Васил Иванов Кунчев - бележит 

български революционер, идеолог и организатор на българската национална 

революция, основател на Вътрешната революционна организация и български 

национален герой. Левски е известен и като Апостола на свободата, заради 

организирането и разработването на план за освобождението на България от 

османско владичество. Във връзка с отбелязването на годишнината Учениците от ОУ 

„Христо Ботев” съвместно с Народно читалище „Селска 

пробуда” подготвиха викторина, посветена на 140 

годишнина от обесването на Васил Левски . Състезанието се 

проведе на 19 февруари от 14 часа във физкултурния салон 

на училището. Разделени на два отбора, учениците 

отговаряха на въпроси, свързани с биографията и 

революционната дейност на Левски. Водещ на викторината 

бе Радка Петкова, библиотекар в местното читалище. На 

фона на презентация, посветена на живота на Апостола, 

учениците показаха знания, относно революционната  

дейност на бележития българин. 

Жури на състезанието в състав Желязко Желязков, Славка 

Славчева и Станимира Георгиева, оценяваха отговорите на 

учениците. Победител в състезанието бе отборът на 

момичетата с капитан Иванина Георгиева.  

Всички участници получиха награди  от поредицата Моята 

първа енциклопедия. 
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Отново е февруари – месецът на влюбените. За да проверим настроението в нашето училище, 
проведохме кратка анкета със следните въпроси: 

Какво знаеш за празника ”Свети Валентин”? Влюбен /а/ ли си?В кого? 

Какво е по-важно за теб-външният вид или характерът на човека? 
Какъв е твоят идеал за момче /момиче/? 

Как показваш на едно момче /момиче/ че го харесваш? 

 

Виктория Иванова, 3 клас 

„Свети Валентин” е празник на влюбените и на него празнуват Валентин, 

Валентина и др. 

Не съм влюбена. За мен е важен характерът на човека. Идеалът ми за момче 

е да е красив, умен, романтичен и добър. За да покажа, че го харесвам се 

държа добре с него и му давам повече неща. 

Виктория Кунчева, 7 клас 

На „Свети Валентин” празнуват влюбените двойки като изразяват любовта си 

един към друг. Може да се каже, че съм влюбена, но е тайна в кого. 

Външният вид е от голямо значение, но според мен е по-важен характерът 

на човека. За мен идеалното момче трябва да е с чудесен характер и да не 

се прави на идиот. Трудно показвам на едно момче, че го 

харесвам.Предпочитам то да направи първата стъпка. 

Десислава Николаева, 2 клас 

„Свети Валентин” е денят на влюбените. Аз съм влюбена в един мой 

съученик..Смятам, че и външният вид и характерът на човека са важни. Моят 

идеал за момче е да бъде умно, хубаво и добро. За да покажа на едно 

момче, че го харесвам, прекарвам повече време край него, обръщам му 

внимание, помагам му, ако има нужда, мога да му напиша писмо. 

Анастасия Димитрова, 3клас 

На „Св. Валентин” празнуват всички влюбени. Това е католически празник. Аз 

не съм влюбена. За мен единственият мъж е моят котарак. В момчето ценя 

повече характера, отколкото външния вид.Смятам, че идеалното момче ще 

ме обича заради мен самата, другото не е важно. За да покажа на едно 

момче, че го харесвам, бих му услужила с химикал, бих се навъртала 

около него, бих се интересувала от него. 

Габриела Христова, 4клас 

Името на празника идва от един свещеник, на име Валентин, който тайно 

венчавал влюбените, въпреки забраната на императора. Заради това бил 

обезглавен, но името му останало безсмъртно. Аз съм влюбена в Живко. За 

мен са важни и външният вид и характерът на човека. Смятам, че идеалното 

момче е добро, възпитано, умно и хубаво. Бих показала на едно момче, че 

го харесвам като прекарвам повече време край него и се смея на шегите 

му, дори, когато не са смешни. 

Гьоксел Ахмед, 5 клас. 

„Свети Валентин” е празник на влюбените, подаряват се картички, цветя и 

подаръци. Аз харесвам Гюлчето от 6б клас. За мен е важен характерът на 

човека. Смятам, че една двойка е идеална, когато момичето и момчето се 

обичат и си подхождат. Показвам, че харесвам едно момиче, като се 

стремя да прекарвам повече време край нея и да привлека нейното 

внимание. 

Николай Петров -6б клас 

„Свети Валентин” е празник на любовта. Подаряват се романтични  

картички и подаръци. Чувал съм, че се слага катинар на мост, например 

на гребната база в Пловдив. Аз не съм влюбен, но смятам, че идеалното 

момиче трябва да е красиво, умно, с добър характер. За мен по-важен е 

характерът на човека. За да покажа на едно момиче, че го харесвам, мога 

да й услужа с нещо, да й отстъпя място на опашка. Момчето трябва да 

уважава приятелката си и да не я обижда. 
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Какво вещаят звездите за 

2013г.? 

 
Везни - Лична и финансова реализация 
През цялата година ще ви води някакво вдъхновение, а личните и финансовите дела ще получат 
добра реализация. Кариера - годината ще бъде тест за професионалните ви умения. Любов - 

любовният ви живот ще бъде съвсем поносим.  Финанси - за вас 2013 г. ще бъде буквално 

“докосната от Мидас” - всичко, до което се допрете, ще се превръща в злато. Здраве - годината 
ще бъде отлична в здравословно отношение. 

Скорпион - Дебнат ви изпитания и изкушения 
През 2013 г. за да успеете, трябва да впрегнете творческия си талант и да редувате фазите на 
тежък труд с почивка. Кариера - професионалният ви живот ще бъде наситен с много контакти, 

внезапни промени и случайни хрумвания. Любов - годината ще бъде наситена с множество 

приключения на любовния фронт. Финанси - Внимавайте с финансите през 2013 г. Не се 
поддавайте на импулсите си за безразборно харчене, погребете дълбоко желанието си да вложите 

голяма сума в ново предприятие, сделка или имот. Здраве - грижете се добре за себе си, за да 

избегнете, каквото и да е влошаване на здравословното ви състояние. 

Стрелец - Оптимизъм и хубави дни 
Чака ви успешна и ползотворна година, затова спокойно се отдайте на оптимистични мечти за 

бъдещето.Кариера - тази година трябва да се трудите усилено, за да успеете. Любов – любов-
ният ви живот ще бъде стабилен през тази година и ще издържи на постоянните приливи и 

отливи, които имате във връзката си. Финанси - не всичките ви финансови операции ще успеят 

на сто процента..Здраве - в началото на годината ще се чувствате здрави и пълни с енергия. Но 
към средата -стресът няма да ви подмине. 

 

 

 

Отдавна е известно вредното влияние на алкохола върху организма и психиката на 

човека. Според проучвания, направени от Световната здравна организация, 

злоупотребата с алкохол е втората по честота причина за преждевременната смърт след 

тютюнопушенето. От 36 до 41% от смъртните случаи са предизвикани от алкохол. Смята 

се, че от алкохолизъм страдат между 8 и 10% от населението на всяка страна. По данни 

на различни международни организации алкохолизмът скъсява с почти 10 години 

живота на човека.  

Другият известен порок е тютюнопушенето.  

Тютюневият дим съдържа комбинация от над 4000 химически вещества, под формата на 

частици или газове и аерозоли. Голям процент от съставките са токсични и увреждат 

здравето по различни начини – някои от тях поразяват кръвоносните съдове, други водят 

до развитие на рак.  

Никотинът в цигарите предизвиква при по-голяма част от пушачите 

висока степен на зависимост. Смята се, че тя е силна, колкото тази, 

причинена от хероина. Това превръща тютюна в най-често 

употребявания и единствения напълно легален и свободно продаван 

наркотик.  

Експерти предупреждават, че употребата на тютюневи изделия 

уврежда здравето не само на пушачите, но и на всички хора, 

изложени на цигарен дим. 
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Между влюбени: 
- Скъпа моя, кажи ми онези две 
думички, които ще ни свържат навеки.  
- Бременна съм!  

           
За какво си мислят двойка жаби и 
двойка влюбени на брега на реката? 
- Не дай си Боже да дойде щъркела. 

           
Няма такова нещо като Трифон 
Зарезан, всички празнуват Деня на 
Влюбените, просто някои са влюбени 
в чашката… 

           
Две приятелки си говорят:  
- Как изкара вчера?  
- Моя ме покани на ресторант. Чак на 
четвъртата бутилка вино разбрах, че 
не празнуваме Свети Валентин,а 
Трифон Зарезан... 

                        Над броя работиха: М.Иванова, Ст.Ганчева 
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