
Екскурзия до Къкринското ханче и зоологическата градина – гр. 

Ловеч 

 

          И тази година в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – с. Бежаново се 

продължи традицията да се 

провеждат екскурзии, които да 

поощряват и мотивират учениците. 

На 29.06.2021 година група ученици  

посети Къкринското ханче и 

зоологическата градина – гр. Ловеч. 

Ръководството на училището 

организира екскурзията като 

награда на ученици за редовно 

посещение на училище, повишен 

успех, добро поведение и активно 

участие в проектни и други 

извънкласни дейности и с учебна 

цел.  

       С огромен интерес учениците 

разгледаха Къкринското ханче - 

едно от най-известните места, 

свързани с 

революционните 

дейности за 

освобождение на 

България и  последната 

спирка в живота на 

Апостола на свободата 

Васил Левски. 

Експозицията 

показа на учениците  

автентичната обстановка, 

такава, каквато е била в 

злощастния ден на 



залавянето му. В двора те 

видяха и съдбоносния 

плет. Разгледаха плочата, 

поставена още през 1901 г., 

която бележи мястото на 

залавянето на Левски и 

изградения паметник в 

негова чест. Вътре в 

ханчето влязоха и в 

малката механа, в която са 

се организирали 

комитетите. В стаята, 

където Апостолът е 

нощувал видяха леглото, на което е спал, както и софрата, около която е 

вечерял заедно със съратниците си. Всички бяха силно впечатлени от 

видяното. 

         След 

Къкринското ханче с 

нетърпение и 

радостно очакване 

групата ученици 

посети 

Зоологическата 

градина в град 

Ловеч, където  се 

отглеждат около 420 

животни и птици от 

74 вида, 

представители на 

всички континенти. 

Зоопаркът е втория 

по големина в България. Красивата природа, разнообразието на отглежданите 

животни и птици предизвикаха огромно любопитство и радост. Накрая,  на 

обособените за целта детски площадки     се отдадоха на заслужена почивка, 

весели забавления.  На следващия ден участниците в екскурзията оживено 

споделяха своите богати впечатления от видяното пред останалите съученици, 



които от своя страна 

обещаха през следващата 

учебна година също да 

положат повече усилия в 

учебната дейност и да 

вземат по-активно участие 

в училищните инициативи. 

          Екскурзията послужи 

като стимул за постигане 

на още по-високи 

резултати от всички 

ученици в 

учебновъзпитателната 

дейност. 


