
 
 

 Месечно издание на СУ «Димитър Митев» гр. Ловеч 
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  Ученическо творчество 

Брой 6 Година 8,  месец 

февруари 2018 г. 

 

Издание за минали, настоящи и бъдещи събития и изяви 

 

Обесването на Васил 

Левски 

 О, майко моя, родино 

мила 

защо тъй жално, тъй 

милно плачеш? 

Гарване, и ти, птицо 

проклета, 

на чий гроб там тъй 

грозно грачеш ? 

  

Ох, зная, зная, ти 

плачеш, майко, 

затуй, че ти си черна 

робиня, 

затуй, че твоят свещен 

глас, майко, 

е глас без помощ, глас 

във пустиня. 

  

Плачи! Там близо край 

град София 

стърчи, аз видях, черно 

бесило, 

и твой един син, 

Българийо, 

виси на него със 

страшна сила. 

   

Гарванът грачи грозно, 

зловещо, 

псета и вълци вият в 

полята, 

старци се молят богу 

горещо, 

жените плачат, пищят 

децата. 

   

Зимата пее свойта зла 

песен, 

вихрове гонят тръни в 

полето, 

и студ, и мраз, и плач 

без надежда 

навяват на теб скръб на 

сърцето. 
            Христо Ботев 

 

 

Залавянето на Васил 

Левски  

Картина на проф. 

Никола Кожухаров 

 

Картина „Обесването 

на Васил Левски“, 

художник Борис 

Ангелушев“ 

 
 Снимката на Левски е 

направена през август 

1867 г. в Белград. 
 

 

Родният дом на 

Апостола в гр. Карлово 

 

Какво е за мене Васил 

Левски 

  Васил Левски е 

личност от българската 

история, която буди 

възхищение със силата 

на характера си, 

всеотдайността и 

патриотизма си. За 

мене той е национален 

герой. 

  Няма българин, който 

да не знае за Апостола. 

Той е символ на 

чистота, честност, 

смелост, символ на 

високите идеали и на 

свободата. Каквото й да 

се каже за Левски, ще е 

малко. Той живее в 

трудно време. Животът 

му е посветен на 

борбата за свобода. 

Възхищавам се на 

жизнения му подвиг - 

жертвал живота си за 

свободата на родината 

ни. 

  Много е писано за 

Левски – в 

художествената 

литература, в 

историята, но винаги 

има какво още да се 

добави. Апостолът на 

българската свобода 

отдавна не е между нас, 

но той живее в 

българската памет, в 

българския дух, чертае 

пътя, по който върви 

нашия народ.  

  Благодарим ти, 

Апостоле! 
 Николай Ангелов– Vа клас 

 

ПРАЗНИЧЕН 

КАЛЕНДАР 
 

1 януари – 136 години от 

рождението на 

Владимир Димитров - 

Майстора – български 

художник /1882–1960 г /  

2 февруари –  96 години 

от рождението на 

Стоянка Мутафова – 

българска актриса 

/1922г. / 

15 февруари – 181 

години от смъртта на 

Александър Сергеевич 

Пушкин – руски поет 

/1799 – 1837 г./ 

14 февруари – Трифон 

Зарезан; Свети 

Валентин 

19 февруари  – 145 

години от обесването 

на Васил Левски / 1837 – 

1873 г./ 

 

26 февруари – 216 

години от рождението 

на Виктор Юго – 

френски писател /1802 – 

1885 г./ 

 



 

Престижна награда в началото 

на 2018 г.   

  Престижната награда в турнира 

по шахмат в Затвора в Ловеч 

грабна ученикът Николай Ангелов 

от Vа клас, СУ „Димитър Митев“ – 

Ловеч. Победителят игра достойно 

с противниците си и се класира на 

първо място. Той неведнъж е 

доказвал своите 

възможности.Предходната учебна 

година в ОЗ – Плевен  отново е 

спечелил наградата. Николай 

Ангелов се готви за нови изяви и 

тренира усилено 

 

Две сърца 

  Роден съм, без да искам, страдам, 

без да искам, живея в самота и с 

разбито сърце. Две сърца – моето 

и нейното, свързани с любов 

завинаги.                   

  Страдам далече от тебе, моя 

любов.   Изгаря сърцето ми от 

обич и мъка, от невъзможността да 

те взема в прегръдките си. Но един 

ден ще бъдем заедно, ще излезна 

на свобода и ще изживеем нашата 

мечтана любов. 

  Ти си ми всичко – въздуха на 

моята душа, ти си в сърцето ми, ти 

си ми надеждата да живея и да 

продължа. Нека тези две наши 

сърца се съберат и вечно да живеят 

в добро и лошо! Нека съдбата, 

която сме избрали, ни донесе така 

чаканото щастие! 

  Незабравима си ми ти, Аничка 

моя! За тебе пея и за тебе копнея. 

Розата мирише, трънът боде, на 

ръката ми пише Айше. Обичам те. 

Един ден ще се върна и силно ще 

те прегърна. Знам, че и ти ме 

обичаш… 

  Две сърца – завинаги! 

Адем Юсуфов – Vа клас 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Мирът 

Мирът – най ценното 

в живота на човека! 

Мирът – е  думата, 

която носи светлина и доброта. 

Не на войните, на мъката,  

страданието, на всичко лошо в 

нашия живот! 

Да бъде мир и радостно да грее 

небето синьо на мечтите 

и слънчеви да бъдат дните!  

           Ангел Георгиев–XIа клас 
 

. Тъжна вечер 

Аз страдам. 

За пореден път  

живота си прехвърлям –  

ден по ден,  

година по година, 

О, как минава времето! 

От много мисли остарявам 

и грешките си осъзнавам. 

И само мъката си тук оставям. 

Да се завърна у дома, 

това е моята мечта. 

      Юри Юриев – Vа клас 
 

Сърцето ми 

Сърцето ми е болно от любов,  

не мога аз да й призная… 

Обичам я, но може да ме нарани  

и затова на листа само си мечтая. И 

пиша стихове след стихове и 

времето за нас да спра не мога, но 

любовта по- силна е от мене, ще й 

призная моята тревога. 

Лальо Чеков - Xа
 клас 

 

Открих любовта 

Любовта открих и се вълнувам, 

и страдам, и мечтая, съществувам.  

И най -щастливият съм на света с 

любимата за мен жена. 

Неземно красива, неземно добра, 

за мене тя вече е моя съдба. 

Цвете прекрасно във моя живот, 

мила любима, добре си дошла! 

Мирослав Асенов– Vа клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

В очакване на пролетта 

Полъхва топъл вятър 

и слънцето трепти 

Кокичета  красиви 

приветстват пролетта. 

 

 

Те радостно ни шепнат, 

извикват в нас мечти, 

усмихват ги откъсвам –  

красиви са нали? 

 

А пролет наближава, 

сезонът ми любим, 

по пролетни пътеки 

всички ще вървим. 

Мехмед Сюлейманов - XIа
 клас 

 

 
 

Любовна история 

  Запознах се с едно красиво 

момиче. Викат й Кериман. 

Прякорът й идва от филма „Твоят 

мой живот“. Много е красива! “ 

Черните й дръпнати очи и 

червените й коси направо ме 

побъркват. Толкова е красива – не 

мога без нея! Обича постоянно да 

се смее и грее като ясно слънце. 

Когато я гледам, очите ми се 

насълзяват, сърцето ми копнее за 

нея. Опитвах се да я забравя, но не 

стана – обичам я до полуда. Не 

мога да се храня, не мога да спя, 

постоянно мисля за моята 

Кериман. Тя е като една роза – 

нежна, ухаеща, красива.  

  Мила Кериман, искам да погледна 

в очите ти,  да потъна в тях и омаян 

да заспя. 

Красимир Христов – Vа клас    

 

Редакционна колегия: 

М. Мустакерска – учител  по 

български език и литература 

Диянка Генова – учител по  

математика и информатика 

 


