
        Б р .  3  з а   2 0 1 3 г . -  г о д и н а  т р е т а  

С О У ” Ц А Н К О  Б А К А Л О В  Ц Е Р К О В С К И ”  
с .  Н и к о л а  К о з л е в о ,  о б л .  Ш у м е н  

1 8 6 9 — 1 9 2 6   

Училищен вестник   

Това е 3-ти брой на вестника, спонсориран от  

Проект BG051PO001-4.1.05-0060 „Образованието – моят  път  към  интеграция“. 

3-ти март и Апостола на свободата 
В този брой—акценти: 

           3 –  т и  м а р т — о с в о б о ж д е н и е т о  
   и  В а с и л  Л е в с к и — к а к в о  ч у в с т в а т е  п р и   
с п о м е н а в а н е т о  н а  т а з и  д а т а  и  т о в а  и м е ?  

 

ОБРАЗОВАНИЕТО – МОЯТ ПЪТ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ 

 На04.10.2012 година, като бенефициент на Оперативна програма  „Развитие на човешките ре-

сурси“ 2007-2013 година и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-

4.1.05 „ Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, директорът на 

СОУ „Ц.Б.Церковски“ с. Н.Козлево г-н Катилиян Костадинов сключи с Министъра на образованието, 

младежта и науката договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG051PO001-

4.1.05-0060 „Образованието – моят път към интеграция“. 

 Одобреният бюджет на  проекта е 117959 лева, а срокът за изпълнение – 16 месеца от сключва-

нето на договора. 
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Ние трябва да помним!  

          Преди 1332 години хан Аспарух 

открива едно свещено парче земя. Слиза  

от коня  и забива своя меч  в земята 

пред него с думите: “Тук ще бъде Бълга-

рия!” Така през 681 година  плодородна-

та, с тучни пасища, реки, езера  и опира-

ща се на море частица от огромното зем-

но кълбо се превръща в родина на пра-

българи, траки и славяни, приели общо-

то име—БЪЛГАРИ. Така 681 година се 

приема за година първа на новата дър-

жава България.  

          Историята помни множеството 

вражески набези, целящи да отнемат  

територията на тази  малка новосъзда-

дена  държава. Няколко плеяди  князе и 

царе са опазвали и управлявали  днеш-

ната ни родина. На добродушните и за-

нимаващи се със земеделие, и  животно-

въдство българи  се налагало често да  

яхват конете, да се преобразяват в храб-

ри воини, за да защитават своята земя, с 

цената на  живота на мнозина от тях.  

Близо 600 години почти никой не е в 

състояние да покори свободолюбивият 

български народ.  
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Тържество за 3-ти март  

      Все пак могъщите империи успяват да  се 

преборят с ентусиазма и самоотвержеността 

на защитниците на своята шепа земя—

България и то за доста дълго време—близо 

200 години страната е под владичеството на 

Византийската империя. Свободата е изконно 

право на всеки, но тя трябва да се извоюва и 

брани. Идва краят на дългото византийско 

робство през 1187 година. Следва възход  и 

продължил около сто години сравнително 

спокоен, и съзидателен живот, но радостта е 

кратка, защото отвикналите от  военни дейст-

вия българи стават лесна плячка на другата 

могъща за времето си сила— новосъздадената 

Османска империя, която през 14 век покоря-

ва целият Балкански полуостров,  тази стра-

тегическа, т.н. “врата между Европа и Азия” 

и когато през 1393 година пада и столицата 

Търново,  България е изправена пред най-

черните 500 години от своята  вече почти 

осем вековна история.  

     Въпреки че е под робство, България пре-

живява своя Ренесанс. Епохата на Българско-

то възраждане започва през 1762 г. когато 

Паисий Хилендарски написва „История сла-

вянобългаска” - творба с уникален културно-

исторически и психологически ефект.  

      Заражда се националното самосъзна-

ние, процъфтяват търговията и заная-

тите, а огромни суми се даряват за изг-

раждането на черкви, училища и общес-

твени сгради. Финансовият и културни-

ят подем води до зараждането на нацио-

нално – освободителното движение. То 

достига своя връх по време на Априлс-

кото въстание от 1876 г. Бунтът е удавен 

в кръв, но цяла Европа научава за стра-

данието на българския народ. Година по 

– късно руските войски преминават 

Дунава и започва кръвопролитната Рус-

ко – Турска Освободителна война, в 

която дейно участие взема и българско-

то опълчение.  

        На 3 март 1878 г. е подписан Санс-

тефанският мирен договор, който поста-

вя началото на Третата българска дър-

жава. Националната радост е помрачена 

от Берлинския конгрес, който разделя 

освободените земи на Княжество Бълга-

рия и Източна Румелия – автономна 

област към Османската империя. Наци-

оналното обединение на двете части се 

извършва на 6 септември 1885 г.  

                                     С. Георгиева 

http://bg.wikipedia.org/wiki/1869
http://bg.wikipedia.org/wiki/1926
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                                  Георги Стилиянов –11a:  
                                3 март е празника , който 
ме                     изпълва с гордост - гордост 
от                     гледна точка направеното от 
     героите на нашата история и 
               отчаяние като гледам   какво 
се случва сега.  
      Празник , който всеки трябва да знае и да 
се гордее с него . 
      Васил Левски - икона за подражание . 
Предизвиква предимно гордост. Човек , който 
заслужава почит и огромно уважение. Безк-
райна благодарност за стореното!!! 
 

   

Мария Костадинова—                7 клас  

Васил Левски е най-емблематичната фигура в българската история. 

Приемаме го като Апостола на българската свобода, като най-чистата и 

свята личност, загърбила собственото си съществувание, в името на сво-

ята родина. 

Трети март е дата свещена, славна, победна.Тази дата поражда у мен 

вдъхновение и преклонение, защото всички, които са паднали за свобо-

дата на България остават безсмъртни. 

Иванка          Георгиева   11б                                                              

 При споменаването на  

Васил Левски аз неволно се пок-

ланям пред това име. Той е 

Апостола на свободата, нашият 

Джингиби. Той е най-великият 

българин на всички времена, 

разработва програма, организи-

ра комитети, за освобождението на България от ос-

манско иго. 

А датата 3-ти март е отново повод да се сетя за него – 

за Левски и хилядите борци за освобождението ни. С 

тази дата свързвам много събития, но най-важното е 

подписването на Сан-Стефанския мирен договор. 

Блиц-интервю:            

Какво означава  за мен датата 3-ти март?                                                                                                               

Какви чувства поражда у мен споменаването на  святото                                                                                      

за всеки българин име -  Апостола на свободата Васил Левски? 

 С тези два въпроса, с малък бележник и без микрофон, се отправих към училищният 

двор, влязох в класните стаи, с цел да  открия желаещи да ми отговорят. Повечето от учени-

ците се притесниха, беше им трудно в два реда да изкажат  своите отговори.  Най-бързи и 

кратки бяха Георги и  Иванка от 11-тите класове, и Мария от 7 клас.  Когато  със същите два 

въпроса влязох в сградата на начална степен и съобщих на колегите си, че желая да ги задам 

на завършващите тази година ученици от 4 клас , класната им ръководителка ме съпроводи 

до спортната площадка, където те имаха час. След кратък разговор с  преподавателката по 

ФВС Ивалина Сотирова,  класната ръководителка Светла Костадинова  ме уведоми, че децата 

може да се притесняват от мен и  те с г-жа Сотирова ще проведат интервюто с желаещите. 

След около 15-20 минути двете пристигнаха с  отговорите. Какво бе учудването ми—целият 

клас бе решил да отговори. В над двадесет листчета, къде с красиво изписан, къде с леко  не-

четящ се текст, но искрено, по детски  всяко едно от децата бе  написало отговора си. Реших, 

че си  заслужава да  публикувам всичко. Това щеше да бъде нашата учителска благодарност за  

тяхното четиригодишно старание по време на обучението и награда за предстоящото завърш-

ване на начална степен от образованието им. Вижте техните отговори на следващата страни-

ца. 
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Рена Русева: 3-ти март – България се освобождава от турско 
робство. 
Васил Левски:  Думите – „Свободна България – завинаги!“ 

Исмаил Фикрет:  
3-ти март – на този ден се празнува освобождението ни 
от турско робство. 
Васил Левски: Бил е един от освободителите на Бълга-
рия. Той е бил герой – пожертвал е живота си, за да 
спаси народа. 

Дончо Мирославов 
За мен е празник – Ден на България, величест-
вен, защото на този ден България се е освободила 
от турско робство, с помощта на Русия. 
Васил Левски –първо се сещам за лъвския скок, 
за организирането на комитети за да се освободи 
народа от турско робство. 

Георги Стоянов: 
За мен 3-ти март е много хубав празник. Тогава България се е 
освободила от турско робство. 
Васил Левски – Чувствата в мен са величествени. Той е осво-
бодил България. 

Мирослав Минчев 3-ти март е освобождението от 
турско робство. 
Васил Левски:  Той е обикалял цялата страна за 
да организира комитети. Прескочил едни дълбок 
ров с лъвски скок и оттам е останало името му 
Левски. Той е герой. 

Денислав Христов – 3-ти март Освобождението на 
България. 
Васил Левски – Това име е впечатляващо, помог-
нал е на България да се освободи от турско робст-
во, което можеше да не стане, ако не беше създал 
организация. 

Ванеса Красимирова 3–ти март – Освобождението на 
България. 
В.Л. Чувствам се свободна и се  гордея, че го е имало и, 
че зная кой е Левски. 
 

Баръш Февзи :3-ти март – Освобождението ни от турс-
ко робство. 
Васил Левски - Като чуя името му се сещам, че той е 
бил един освободителите на България от турско робст-
во, сещам се и за лъвският скок, от който произлиза и 
името му Левски. 

Николета Светлева – 3-ти март – освобождението на 
България. 
Васил Левски - Гордост,  смелост, геройство. 

Димитричка Петрова 3-ти март – освобождението от турско 
робство. 
Васил Левски:  Сещам се за лъвският скок и, че е бил велик. 

Иванка Миленова: 3-ти март: Освобождението на Бълга-
рия. 
Васил Левски:  Той е един от освободителите на Бълга-
рия. 

Ивелина Тодорова :– 3-ти март - освобождението на Бълга-
рия. 
Васил Левски:  Чувство на гордост. 

Камелия Иванова : 3-ти март -Освобождението на България. 
Васил Левски:  Чувство за свобода, защото той е един от осво-

Недялко Митков : 3-ти март – освобождението на България. 
Васил Левски: Организирал е комитети за освобождението 
на България. 

Динка Георгиева: 3-ти март – Освобождението на Бълга-
рия. 
Васил Левски:  Гордост, радост, щастие, свобода, геройс-
тво, обич. 

Отговорите от  целият четвърти клас на въпросите :  

Какво е за вас датата 3-ти март? и Какви чувства предизвиква  у теб името   Васил Левски? 
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На 03.03.2013г. отбора по волейбол  на СОУ „ Ц. Б. Церковски – юно-
ши , с треньор Ивалина Сотирова участва в турнир посветен на На-
ционалния празник на Република България , където извоюва призо-
вото  Второ място. Наградени бяха с Купа и грамота … 

На 08.03.2013г. отборите , участващи в клуб „ Волейбол „с треньор 
Ивалина Сотирова се изявиха на ученически игри – областен етап в 

гр. Шумен , като заеха призови места както следва : 

Отбор момчета 5-8 клас се класираха на трето място ; 

Отбор момичета 5-8 клас също се класираха на трето място . 

Наградени бяха с Грамоти от Гл. експерт по Физическо възпитание и 
спорт – Г-н Н. Спасов. 

Ивалина Сотирова 

Клуб “Сръчни ръце”, участващ в 

проекта 

Да се насладим на творческото вдъхновение, добро 

настроение от свършената работа и желание  за  

Изяви на отборите по волейбол , участващи 
в проекта 



стр. "Човек трябва да държи ума си удовлетворен, но и да внимава да не го разглези.”  

Малки, малки задачки………... 

 
В този брой забавната 

страница ще  бъде посветена на  

3-ти март  и  Васил Левски 

Австрийския “Радецки” е построен през 1851 год. в завода "Обуда" – 

Будапеща – намиращ се в рамките на тогавашната Австроунгария. Носи 

името на фелдмаршал Йозеф Венцеслав Радецки, славянин, словак по 

произход. Роден е 1766 год., а почива в 1858 год. В центъра на Виена е 

издигнат негов паметник, а до ден днешен неговия бюст е на носа на ко-

раба “Радецки”. 

Олеле, ами  

сега? 

    В този брой задачата не е много трудна, 

защото  няма по-важна тема за размисъл 

или коментар през месец март . Месецът, 

съдържащ една от най-важните дати в бъл-

гарската история—освобождението на Бъл-

гария  от петвековно робство.  

   И така—въпросът  е:  Кое историчес-

ко събитие е отразено на  картината и 

кой е нейният автор? 

Радецки. Няма българин чието сърце 

да не трепва само при споменаването на 

това име. Австрийския параход оказал се 

символ на жаждата за свобода на милио-

ни българи. Корабът обединил цял един 

народ в една обща кауза изпълвайки я с 

невиждан ентусиазъм. 

“Радецки” – наша оживяла страница. 

Много българи не са запознати с 

историята му. Българите заслужават да 

знаят съдбата на своята светиня, ние им 

го дължим. 

И като  написах  в анонса—страницата ще е  посветена на светлият  български 

празник   и     светинята за нашият  народ Васил  Левски, нека прочетем какво  

е написала една от връстничките на нашите  по-големи ученици—Таня, 11 

клас—не зная от кое училище и град/село на  България : 

Историята на превърналата се в годините национална светиня е дълга и изпълнена с множество перипетии.  /Можете да 

прочетете повече на този интернет адрес: http://www.slovo.bg/radetzky/history/ ./ 

          И сега—след като прочетохте писмото на това  умно и прозорливо момиче, след като научихте нещо ново за кораба 

Радецки—превърнал се в символ на свободата, както пише в статията, за много българи, призовавам моите, нашите уче-

ници да се замислят: И вие, скъпи  наши възпитаници не пропускате ден, та дори час, за да  посетите  социалната мрежа  

Фейсбук. Вероятно и това момиче  - Таня  отделя повече време  за  да  се поразходи  из мрежата. Питам се, обаче, колко от 

вас  могат да се похвалят с публикация от  подобно естество, колко от вас са  се замисляли какво означава  социална мре-

жа и , че всичко, което се пише и поства в тази мрежа е достояние на милиони абонати по света. Замислете се  каква кар-

тинка е изрисувал всеки за себе си,  имайки предвид публикациите ви, коментарите и доста “странните” диалози или 

дискусии.                                                                                                                                                                                                                                               

           Силвия Георгиева 

http://www.slovo.bg/radetzky/history/

