
Отдаване на почит по повод 148 години от гибелта на 

Васил Левски  
в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново 

 

             В ОУ „Свети Свети Кирил и 

Методий“ – с. Бежаново с почит и уважение 

се отбеляза 148 години от гибелта на Васил 

Левски под надслов „Пътят на Апостола“. 

Спазиха се всички противоепидемични 

мерки и изисквания за дистанция. 

             19.02.1873 година е страшната дата, 

на която България се прощава с един от най-

великите си синове – Васил Иванов Кунчев, 

останал  в историята с паметното име 

Левски. На този ден цяла България свежда 

глава пред личността на Апостола на 

свободата. 

              Директорът на училището, г-н 

Венцислав Манолов, произнесе слово по 

училищната радиоуредба, в което изтъкна, че за личности като Левски 

трудно се говори и пише, 

защото при него има пълно 

сливане с народа, който от 

дълбочината на своята 

петвековна мъка го създава 

и въплътява в него най-

хубавите качества. Онези 

прочути негови мисли, 

които са достигнали до нас 

и са ни толкова близки, са 

чужди на всякакви украси. 

Левски е най-

необикновения и най-

великият герой в нашата 

история. 

              По класове бяха представени подходящи за възрастта на учениците 

презентации, чрез които те си припомниха най-важните  моменти от живота и 

делото на великият родолюбец.  

              С голям ентусиазъм всеки клас  изработи свое табло посветено на 

Левски и го постави в  класна си  стая.  

              След организирания конкурс за рисунка под надслов: „По стъпките 

на Апостола“ бе подредена изложба, която силно въздейства на учениците и 

отново им припомни за неговите подвизи и несломим дух. 



               Осъществи се и видеовръзка с 

детската писателка Милена Димова, която 

представи своя творба на тема: „Левски в 

нашите сърца“. 

               Учениците от седми клас написаха 

есе на тема: „Заветите на Левски“. Те 

споделиха своите виждания за това, как се 

изпълняват неговите безсмъртни слова днес. 

След прочитането им последва обсъждане 

как да бъдем достойни последователи на 

делото на Апостола и да направим всичко 

възможно да осъществим мечтите му за 

чиста и свята република.  

               Отбелязването на тази дата е израз 

на преклонение пред паметта на един от 

най-великите родолюбци. Неговото дело, 

силният характер и неизмеримата смелост 

го правят безсмъртен пример за подражание.  

 

                   

 
 


